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Resumé 

Undersøgelsen analyserer den territoriale dimension af FTUI med støtte 
fra strukturfondene og rammeprogrammet. En omfattende analyse af 
drivkræfterne for innovation afslører flaskehalse og succesfaktorer i 
realiseringen af en territorial tilgang til FTUI. 23 casestudier viser 
tilgange, der fremmer innovation og regional innovation støttet af 
europæiske fonde. Undersøgelsen foreslår, at de regionale kapaciteter 
styrkes med henblik på at udnytte de øremærkede FTUI-
samhørighedsfondsmidler og forbedre forskningsprojekternes lokale 
forankring.  
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SAMMENFATNING 

Lissabonstrategiens målsætning om "inden 2010 at gøre Europa til den mest 
konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden" var allerede ambitiøs, 
da den blev proklameret i 2000. Den oprindelige udfordring, som blev genudfærdiget i 
2005, var ligeledes enorm, og bestod i at skabe flere og bedre jobs gennem en 
modernisering af den europæiske økonomi.  

Disse overordnede mål blev forædlet til specifikke mål om at investere 3 % af Europas 
bruttonationalprodukt (BNP) i F&U og opnå en beskæftigelsesrate på 70 % af den aktive 
befolkning inden udgangen af næste år (2010). Nu har endnu et element tilsluttet sig 
denne matrix, nemlig den globale økonomiske tilbagegang og dens negative indvirkninger 
på beskæftigelsen, forbruget og investeringerne. EU-støtten til samt forenklingen af 
forskning, teknologisk udvikling og innovation (FTUI) er en af de vigtigste politiske tilgange, 
der er anvendt for at nå disse mål.  

Denne undersøgelse for Europa-Parlamentets Regionaludvalg analyserer hele dette område 
i forhold til baggrunden for "På vej mod en territorialisering af de europæiske F&U- og 
innovationspolitikker". Den søger at løse opgaven gennem en omfattende gennemgang af 
dokumenter og offentliggjort forskning, ledsaget af 23 casestudier om innovationspraksis i 
hele EU. Relevante eksempler på casestudier citeres i undersøgelsen. Alle eksempler på 
uddrag fra casestudier findes i bilaget. 

Kapitel 2 lægger fundamentet ved at tackle det væsentlige, åbenbare, og dog ofte 
undervurderede spørgsmål om, hvad innovation egentlig er, og hvilke elementer der fører 
til økonomisk, teknologisk og social vellykket innovation. Der er ikke tale om akademisk 
forskning for forskningens skyld. For at kunne evaluere de eksisterende politikker for 
innovationsstøtte og foreslå nye veje for mere effektive fremtidige foranstaltninger er det 
nødvendigt at forstå realiteterne for innovation og de elementer, som fremmer innovation.  

Forskning viser, at offentlige investeringer i FTUI har en positiv indvirkning på vækst og 
beskæftigelse. En positiv indvirkning, som imidlertid er mere synlig på lang sigt. Offentlige 
investeringer øger og sætter skub i innovationen, men dette er blot én af de faktorer, der 
gør det. Én af vejene til succes består derfor i at opnå den korrekte blanding af disse 
faktorer. 

Efter at være nået frem til en arbejdsdefinition på begrebet innovation, bestod den næste 
udfordring i at definere FTUI. Begrebet beskriver rent faktisk en række processer, som af 
og til - men ikke altid - er indbyrdes forbundne. Inden for større virksomheder eller mere 
højteknologiske industrier anvendes ofte en traditionel lineær tilgang til innovation, hvor 
F&U-afdelinger udvikler nye produkter, som derefter testes og sættes i produktion inden for 
virksomheden. I mindre højteknologiske industrier og mange små- og middelstore 
virksomheder (SMV'er) kommer det innovative input ofte fra andre kilder, såsom 
informationsnetværk, feedback fra kunder og leverandører, innovationsvirksomheder eller 
personalet. Identificeringen af den reelle økonomiske sammensætning i en region vil derfor 
influere på valget af innovationsstøtteforanstaltninger. 

Innovation fødes der, hvor der sker en vekselvirkning mellem skabelse og spredning af 
viden på den ene side, og en vekselvirkning mellem anvendelse og udnyttelse af denne 
viden på den anden side. Disse vekselvirkninger sker på stedet og i regionen – hvor de ofte 
kaldes "lokale buzz" – og bør også udgøre et led i de globale informations- og 
innovationskanaler. SMV'er isoleres sommetider fra førnævnte og mangler ofte forbindelser 
til de sidstnævnte. Regionale politiske aktører spiller en afgørende rolle i forbindelse med at 
fremme "regionale innovationssystemer", hvor potentielle støtteberettigede udpeges og 
derpå integreres i innovationspositive miljøer. 
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Innovation er næsten altid arbejdskraftkrævende og kan ofte også være kapitalkrævende. 
Stordrift og adgang til operationel finansiering og kapitalstøtte spiller derfor en afgørende 
rolle, når virksomhederne skal overtales til at foretage de nødvendige investeringer, 
ligesom der skal ydes støtte til dem, når de gennemfører investeringerne. På den måde 
anses innovationen for at være et "offentligt gode". Offentlige foranstaltninger er af 
afgørende betydning, hvis de markedsmæssige ujævnheder skal afbalanceres. I modsat 
fald vil innovationen fortsat koncentreres i de regioner, som allerede har udvist resultater i 
forbindelse hermed. 

En sådan form for støtte kan spænde over en bred vifte af foranstaltninger lige fra udvikling 
af infrastruktur ved hjælp af finansielle incitamenter til uddannelse og formidling af 
rådgivende materiale og mange andre. Organisatoriske og sociale støtteelementer kan vise 
sig at være lige så vigtige som en teknologisk innovation, når det drejer sig om at sætte 
skub i et videnbaseret økonomi i hele EU. 

Kapitel 3 fortsætter med at fokusere på de nuværende europæiske FTUI-politikkers 
territoriale dimension. Via en bred vifte af instrumenter anvendes her betydelige 
ressourcer til at støtte Lissabonmålene i den nuværende programmeringsperiode fra 2007 
til 2013. De primære instrumenter er strukturfondene, rammeprogrammet for forskning 
(FP7), samt programmet for konkurrenceevne og innovation (CIP). 

60 % af samhørighedsmidlerne til konvergensmålet og 75 % af samhørighedsmidlerne til 
målet om konkurrenceevne er nu øremærkede til Lissabonrelaterede mål. Denne fordeling 
er obligatorisk for de gamle medlemsstater (EU 15) og fakultativ for de nye medlemsstater 
(EU 12). De operationelle strukturfondsprogrammer afsætter cirka 26 mia. EUR til FTUI- 
foranstaltninger. Dette beløb stiger til 86 mia. EUR, hvis man medregner en bredere gruppe 
af innovationsrelaterede foranstaltninger. Det syvende rammeprogram har et budget på 
53,2 mia. EUR, og CIP tilfører yderligere 3,6 mia. EUR. 

Disse instrumenter deler nu en fælles programmeringsperiode, men den omstændighed, at 
instrumenterne blev designet til at opfylde forskellige innovationsmål og med forskellige 
målgrupper gør, at finansieringsafgørelserne fortsat træffes med udgangspunkt heri.  

Strukturfondene har en tendens til at koncentrere sig om innovationsinfrastrukturer, hvor 
størstedelen af støtten går til videnproducenter. Det er en relativ lille andel, der står til 
rådighed for, hvad man kan kalde innovationsmanagement. Denne koncentration forklarer 
delvist og fastholder nærmest med sikkerhed en bemærkelsesværdig koncentration af 
FTUI-støtte fra strukturfondene til mere vellykkede innovative regioner.  

FP7 fokuserer på forskning af høj kvalitet, således at de, der ansøger om FP-støtte, har 
tendens til at være dem, der har det største potentiale for at levere forskning af høj 
kvalitet. FP7 har for første gang et regionalt kapacitetselement, og sammenholdt med 
initiativet om videnbaserede regioner omfatter dette nu 8,35 % af FP7-støtten. 
Ansøgninger inden for disse udgiftsområder har for længst overskredet de (begrænsede) 
tilgængelige ressourcer. 

Dette rejser spørgsmålet om en overkoncentration på udbudssiden i modsætning til en 
efterspørgselsorienteret innovation. RIS/RITTS 1994-2006 var et unikt initiativ, som 
omfattede lokale aktører og hjalp dem med at analysere deres innovationsbehov og -
muligheder. 

Spørgsmålet om, hvorvidt man bør anvende en mere "Triple-helix"-agtig tilgang til 
innovation, hvilket involverer centre for videnproduktion, centre for gennemførelse af viden 
og centre for lokal administration, rejses ofte, men besvares langt sjældnere. 

Undersøgelsen konkluderer, at der står betydelige, omend utilstrækkelige, ressourcer til 
rådighed i form af forskellige instrumenter. Ingen af disse instrumenter er specielt designet 
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til at tackle regional innovation som sådan, og der er en tendens til, at de fokuserer på 
aspekter inden for innovation og ikke på innovation som en sammenhængende proces.  

Dette fører naturligt til managementrollen i innovationspolitikker, som er emnet for 
kapitel 4. Management spiller en afgørende rolle i videnbaserede økonomier. Trenden 
inden for management er i stigende grad præget af management gennem netværk, som 
involverer alle aktører. 

Der er en forståelig tendens til, at nationale FTUI-politikker koncentrerer sig om områder, 
som allerede har haft succes, navnlig centrale byområder. Mindre begunstigede regioner 
har derfor tendens til at gøre brug af europæiske initiativer for at rette op på denne 
uligevægt. Dette styrker behovet for at skabe en netværksforvaltning på flere niveauer 
inden for innovationsområdet. Aktører er nødt til at arbejde sammen på lokalt plan 
(horisontalt) og på nationalt og europæisk plan (vertikalt). 

Innovationspolitik kræver, at der sker en udvikling fra en forståelse af 
innovationsprocessen til en forvaltningsmodel, der tilvejebringer politiske erfaringer. Denne 
omlægning er hverken homogen eller universel, da der er en grad af træghed i alle 
forvaltningsstrukturer.  Den virkelige balance mellem omlægningen af innovationspolitikker 
og visse aktørers træghed varierer næsten fra situation til situation. 

Vellykkede regionale innovationspolitikker forudsætter organisatorisk, institutionel og 
finansiel kapacitet for at lette og støtte sammenkoblingen af den regionale erhvervssektor 
med større netværk. Selv om dette krav er almindelig anerkendt, stilles der kun få 
ressourcer til rådighed til udvikling af sådanne menneskelige og materielle kapaciteter 
sammenlignet med de ressourcer, som stilles til rådighed for projekter. 

Tilgangen til og gennemførelsen af de forskellige europæiske politikker og instrumenter har 
en udpræget tendens til at forbeholde lokale og regionale aktører den 
ledelsesmæssige/gennemførelsesmæssige/udnyttelsesmæssige rolle. For at kunne udvikle 
et effektivt FTUI-system med en forvaltning på flere niveauer kræves det, at lokale aktører 
tildeles en større rolle i forbindelse med at udforme og definere mange af elementerne. 

Fællesskabets LEADER- og EQUAL-initiativer støttede rent faktisk etableringen af nye 
ledelsesmodeller, navnlig aktiv medvirken fra lokale aktørers side, og støttede innovationen 
i en ikke-teknologisk, men samfundsmæssig og ledelsesmæssig kontekst. LEADER+ 
medvirkede ligeledes til at støtte etableringen af lokale/territoriale projekter. 

Erfaringen viser, at et regionalt organs kapacitet til at række ud og etablere operationelle 
netværk, som inddrager aktører, såsom lokale uddannelsesmæssige og økonomiske 
aktører, spiller en mindst lige så vigtig rolle som det pågældende regionale organs formelle 
status. 

Kapitel 5 forsøger at samle alle disse forskellige og spredte tendenser i et relativt 
sammenhængende sæt af konklusioner og anbefalinger. 

For at modernisere Europas økonomi er det absolut nødvendigt, at innovation forstås og 
tackles som en dynamisk og kompleks proces, som inddrager aktører og påvirkes af dens 
miljø. Det er derfor nødvendigt, at Lissabonstrategien styrker den regionale innovations 
rolle som en drivkraft for forandring og vækst hen imod en mere moderne europæisk 
økonomi.  

Det er nødvendigt, at man betragter de regionale forhold og navnlig forskelligheder som 
udviklingsmæssige aktiver, og ikke som forhindringer. Dette lægger op til, at de politiske 
beslutningstagere bør undgå at udforme og gå ind for en "one size fits all"-tilgang til 
innovation. Der er behov for, at den politiske forskning styrkes med henblik på at forstå 
innovationsbehovene og innovationshindringerne i forskellige industrielle og regionale 



Temaafdeling B: Struktur- og samhørighedspolitik 
_________________________________________________________________________________ 

 

 6

sammenhænge. Lokale aktører bør tilbydes klar og brugbar rådgivning. Det er muligvis 
nødvendigt at udarbejde rådgivningsmaterialet på de nationale sprog. 

Regionerne skal deltage i hele processen. Selv om der helt klart er brug for yderligere 
ressourcer, så vil differentierede lokale og regionale strategier forbedre afkastet på de 
nuværende investeringsniveauer. Regionernes rolle i forbindelse med udformningen og 
gennemførelsen af sådanne strategier bør fremmes. Dette er ikke så meget et spørgsmål 
om formelle kompetencer, men mere om fleksible ressourcer og støtte til 
kapacitetsopbygning. 

Innovation bør være det centrale punkt i samhørighedspolitikkerne og bør styrke 
innovationsprocesserne i regionale sammenhænge. Innovation kræver et bredere 
perspektiv – særligt i de svage regioner. Nye politiske tilgange, der indebærer, at relevante 
aktører i fællesskab udvikler, gennemfører og evaluerer strategier, kræver støtte, 
opbakning og bevillinger fra de europæiske politikker. At udvide innovationsfokusset fra at 
være et teknologisk fokus til et samfundsmæssigt fokus, hvor triple-helix-grundlaget 
(offentlige organer – forskning – industri) accepteres, og der sker en sammenkobling til 
nationale og internationale aktører, er en tilgang, som kræver mere opmærksomhed. Der 
bør gøres systematiske bestræbelser på at fremme og lette den interregionale 
kommunikation og det interregionale samarbejde. Sådanne bestræbelser vil være 
formålsløse, hvis de ikke inkluderer tilstrækkelige finansielle midler.  

Foranstaltninger, som styrker udviklingen af regionale kompetencer, bør støttes. Dette kan 
omfatte tilskyndelser og ressourcer til udvikling af regionale innovationsstrategier. Der bør 
gøres bestræbelser på at formindske eller afbøde hindringerne for, at regioner og SMV'er 
kan få gavn af de mange forskellige europæiske sektorpolitikkers tilgang til innovation. 

Effektiviteten af at øremærke bevillinger til specifikke mål skal evalueres. Der bør især 
fokuseres på foranstaltninger til forbedring af regionale absorptionskapaciteter gennem 
kapacitetsopbygning. Større kapaciteter og en øget deltagelse ville formentlig føre til 
forskellige tilgange i forskellige regioner. Støtteordningerne ville i så fald skulle være 
fleksible nok til at kunne reagere på disse forskellige tilgange, herunder tilbyde mere 
risikovillig kapital og andre former for støttemekanismer til virksomheder. 

RIS/RITTS er det eneste europæiske politiske instrument, som støtter udviklingen af 
politikker baseret på en analyse af regionale innovationssystemer, -kapaciteter og 
-gennemførelse – herunder netværk og erfaringsudveksling. Der bør genetableres et 
program med et lignende fokus. De vellykkede elementer i RIS/RITTS-tilgangen, især 
samarbejdet mellem regionale aktører i de forskellige medlemsstater og regioner, skal 
styrkes på alle programområder. Europæiske politikker spiller en meget vigtig rolle i 
forbindelse med formidling af rådgivning, anvisninger og støtte til sådanne tilgange.  
Integrationen af innovative politiske tilgange såsom RIS/RITTS, Leader og EQUAL 
indebærer en risiko for, at disse "niche-tilgange" elimineres, eftersom de ofte ikke passer 
særlig godt ind i mainstream-politikkerne. Der bør fastlægges europæiske politikker til 
fremme af innovation i forbindelse med politikudformningen.  

Selv om den europæiske forskningspolitik bør fortsætte med at støtte forskning af høj 
kvalitet, bør der fokuseres mere på at inddrage FP7-projekter i de regioner, hvor de 
udføres. Initiativer, som sammenkobler FP7 med regionale aktører og politiske 
beslutningstagere, har tilskyndet til mange interessante projekter. Da efterspørgslen har 
oversteget finansieringsmulighederne, er der et akut behov for flere ressourcer på dette 
område.  

 

 



På vej mod en territorialisering af de europæiske F&U- og innovationspolitikker 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 7

Essensen af de forskellige begrænsninger og flaskehalse, som denne undersøgelse har 
identificeret, og de anbefalinger, som den har givet med henblik på at fjerne eller i det 
mindste reducere dem, er, at den overordnede politiske tilgang skal fokusere mere på 
regionerne. Et centralt element i denne øgede fokus skal bestå i et større engagement fra 
de regionale aktørers side til at udforme og gennemføre disse vigtige politikker. 

I betragtning af omfanget af de udfordringer, som innovationen i Europa står over for, samt 
omfanget af den økonomiske tilbagegang, er der helt klart behov for mange flere 
ressourcer. Disse ville være betydeligt mere effektive, hvis de endelige brugeres 
færdigheder, forståelse og ideer udgjorde en integreret del af beslutningsprocessen om, 
hvordan disse ressourcer bedst anvendes.  

 


