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”Mer pang för pengarna” – samverkan mellan regional, nationell och 
europeisk nivå för stärkt innovationskapacitet och ökad 

konkurrenskraft 
Sammanfattning från frukostseminariet samt frågeställningar för fortsatt dialog 

 

Den 25 september anordnade Central Sweden tillsammans med Brysselkontoren för Västra 

Götalandsregionen, Göteborgs stad, och Skåne ett frukostseminarium med fokus på möjligheter till ökad 

samverkan mellan regional, nationell och europeisk nivå i nästa programperiod. Bakgrunden till samtalet 

var den rapport som forsknings- och innovationsnätverket för de svenska stads- region- och 

lärosäteskontoren i Bryssel har sammanställt som presenterar en analys av EU-kommissionens förslag om 

ny långtidsbudget för åren 2021 – 2027.  

 

Rapporten presenterar ett antal exempel på hur EU-kommissionens tydliga ambition att uppnå synergier 

mellan EU:s olika finansieringsinstrument, med särskild tyngdpunkt på sammanhållningspolitiken och 

ramprogrammet för forskning och innovation, ytterligare har förstärkts i de programspecifika förslagen 

inför nästa programperiod. Utgångpunkten för diskussion under frukostseminariet var frågan om hur vi 

tillvaratar de ökade tekniska möjligheterna till synergier i nästa programperiod och hur vi utmanar våra 

invanda strukturer och arbetssätt, som idag försvårar synergiskapande. Målet var att se hur vi i Sverige 

genom samverkan kan nyttja EU:s fonder och program på ett mer effektivt sätt för att gemensamt stärka 

innovationskapaciteten och konkurrenskraften i våra olika miljöer runtom i landet. Talare under seminariet 

var Christian Hansen från utbildningsdepartementet, Karin Aase från Vinnova samt Maria Evertsson och 

Cecilia Johansson från Tillväxtverket.   

 

I diskussionen framkom ett tydligt önskemål från regioner, städer, lärosäten och forskningsinstitut som var 

på plats, samt även från myndigheterna och regeringskansliet, att fortsätta den gemensamma dialogen kring 

de faktiska möjligheter och utmaningar vi står inför idag och vad vi ser inför nästa programperiod vad gäller 

samverkan mellan insatser som sker på regional, nationell och europeisk nivå. Möjligheter till att skapa 

synergier mellan strukturfonderna och Horisont Europa, bland annat genom Seal of Excellence och den 

nya möjligheten för regioner och medlemsländer att på frivillig basis överföra upp till 5% av tilldelningen 

från bland annat ERUF till Horisont Europa, var två exempel på tekniska möjligheter som nämndes och 

som kan undersökas vidare i dialog mellan regional och nationell nivå. Är detta är något som ligger i linje 

med regionernas prioriteringar, och vilka är i så fall de praktiska möjligheterna till genomförande i nästa 

programperiod?   

 

Karin Aase nämnde hur man från Vinnova i nuvarande programperiod använder ”kvalitetsstämpeln” Seal 

of Excellence inom programmet Runner Up. Vinnova erbjuder genom detta program finansiering med upp 

till 500 000 SEK för företag som har fått stämpeln i SME-instrumentets fas 1 inom Horisont 2020. Ambitionen 

från EU-kommissionen inför nästa programperiod är att även strukturfondsmedlen ska kunna användas 

för att finansiera projekt som har fått stämpeln. För att underlätta detta föreslås Seal of Excellence regleras 

både i Horisont Europa och i de gemensamma bestämmelserna för strukturfondsmedlen (CPR). 

Regionerna står i startgroparna för att ta fram de operativa programmen för strukturfonderna och 

välkomnar en dialog med nationell nivå kring dessa tekniska möjligheter för att undersöka om det är något 

som regionerna vill prioritera inom ramen för sammanhållningspolitiken. 

 

Under diskussionen kom frågan om de nationella strategiska innovationsprogrammen (SIP) och de 

europeiska partnerskapen och KIC:arna (Knowledge and Innovation Community) upp och hur dessa bättre 

https://www.centralsweden.se/wp-content/uploads/Sammanst%C3%A4llning_FoI__EU2021_2027.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/seal-excellence_en
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skulle kunna länkas till regionala prioriteringar, till exempel styrkeområdena i smart specialisering. En 

tydligare koppling skulle kunna skapa incitament för att växla upp arbete/insatser som sker på lokal, regional 

och nationell nivå. Fram till den 31 oktober 2019 finns det möjlighet att inkomma med analyser till 

regeringskansliet som ska utgöra ett underlag för att ange inriktningen för forskningspolitiken från och med 

2021 i kommande propositioner. Christian Hansen menade att frågan om kopplingen mellan SIP:arna och 

regionala prioriteringar är värd att titta vidare på inom ramen för arbetet med den framtida 

forskningspolitiken. Karin Aase från Vinnova noterade att de europeiska partnerskapsprogrammen har en 

lokal och regional dimension som inte får glömmas bort och att vi även bör reflektera gemensamt hur vi 

ser på dessa europeiska samarbeten och hur vi kan nyttja dem. 

 

Frågeställningar för fortsatt dialog  

Forsknings- och innovationsnätverket för de svenska stads- region- och lärosäteskontoren i Bryssel 

välkomnar en fortsatt dialog med myndigheterna och regeringskansliet gällande förutsättningar för ökad 

samverkan mellan regional, nationell och europeisk nivå i nästa programperiod. Nätverket föreslår nedan 

några konkreta exempel på frågeställningar som skulle vara intressant att fortsätta dialogen kring:  

 

- Seal of excellence föreslås regleras både i Horisont Europa samt i de gemensamma 

bestämmelserna för de sammanhållningspolitiska medlen (CPR), vad är EU-kommissionens 

ambition med detta? Vilka typer av projekt skulle kunna finansieras till följd av denna förändring? 

Finns det något regionerna behöver göra om de vill kunna använda denna möjlighet i nästa 

programperiod? 

- Möjligheten för regioner och medlemsländer att på frivillig basis överföra upp till 5% av 

tilldelningen från sammanhållningspolitiken till andra EU-fonder som står under delad 

eller direkt förvaltning av EU-kommissionen (artikel 21 i CPR), till exempel Horisont Europa. 

Vad skulle detta innebära rent praktiskt för regionerna? Vilka typer av projekt skulle kunna 

finansieras genom denna möjlighet? Är det något som regionerna skulle vara intresserade av att 

implementera i nästa programperiod? Vad behöver regionerna i sådana fall göra för att säkerställa 

att denna möjlighet kan nyttjas?  

- Vad innebär det att artikel 70 i CPR i nuvarande programperiod, som beskriver att ”Den 

förvaltande myndigheten får godta att en insats genomförs utanför programområdet (…) förutsatt att alla villkor 

nedan är uppfyllda: (…) Det belopp som beviljats genom programmet till insatser belägna utanför programområdet 

överskrider inte 15 % av stödet från Eruf”, har ersatts av artikel 57 i CPR i nästa programperiod som 

säger att ”En insats får helt eller delvis genomföras utanför en medlemsstat, och även utanför unionen, under 

förutsättning att insatsen bidrar till programmets mål”. Finns det exempel på europeiska/interregionala 

projekt som regionerna skulle vilja finansiera och som denna förändring i regleringen underlättar? 

Vad behöver regionerna i sådana fall göra för att säkerställa att denna möjlighet kan nyttjas i nästa 

programperiod?  

- Europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) inom programmet Digitala Europa föreslås 

medfinansieras med 50 % av medlemsstaterna. ERUF nämns som möjlig finansieringskälla för 

medlemsstaternas medfinansiering. Vad innebär detta för regionerna? Vad blir kopplingen mellan 

ESIF och Digitala Europa? Vilken roll får regionerna i utpekandet av EDIH? Hur tillämpas 

statsstödsreglerna i dessa projekt? 


