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I. Politisk baggrund for rapporten:

I en tid med økonomisk recession, hvor budgetmidlerne er begrænsede, og hvor den globale 
konkurrence bliver stadig større, er det afgørende for EU at forbedre konkurrenceevnen 
varigt. EU har derfor sat sig som mål at blive et "Innovations-EU".1

Erfaringen har vist, at EU-investeringer generelt – og det gælder også investeringer i 
forskning, udvikling og innovation - ofte ikke fører til de ønskede resultater, hvis ikke der 
foreligger en omfattende samlet strategi. Støtten er blevet tildelt for bredt, afstanden mellem 
de politiske beslutninger og de konkrete lokale forhold har været for stor, og forbindelsen 
mellem aktørerne og forvaltningsniveauerne har været for svag. Dette skal nu høre fortiden til. 
I lyset af den anspændte budgetmæssige og økonomiske situation i EU's medlemsstater er det 
ikke længere muligt at yde en bred støtte efter "vandkandeprincippet". Derfor må man 
fremover være ekstra omhyggelig med at udvælge de mål, der skal støttes. I den forbindelse er 
det afgørende, at samarbejdet mellem alle aktører på alle niveauer fungerer optimalt 
("networking excellence").

For at sikre, at strukturfondene i fremtiden bliver udnyttet mere effektivt, har lovgiverne 
indført 11 tematiske mål ("tematisk koncentration") samt forskellige forhåndsbetingelser, som 
skal være opfyldt. For at kunne modtage EFRU-midler til det tematiske mål nr. 1 skal 
regionerne fremover foretage deres investeringer i forskning, udvikling og innovation på 
grundlag af såkaldte "strategier for intelligent specialisering". For støtteperioden 2014-2020 
vil det være en obligatorisk forudsætning, en forhåndsbetingelse2, for at få adgang til EFRU-
midler til forskning, udvikling og innovation3, at en sådan strategi er udarbejdet.

Regionerne befinder sig i øjeblikket i den afgørende fase, når det gælder udarbejdelsen af 
støttebetingelserne for den næste støtteperiode, 2014-2020. Kommissionen er således allerede 
i gang med at forhandle indholdet af partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer 
med medlemsstaterne og regionerne. Derfor skal medlemsstaterne og regionerne nu udarbejde 
deres fokuspunkter for den nye støttepolitik samt de betingelser for støtten, som EU har 
forlangt. Samtidig er EU-institutionerne i færd med at afslutte forhandlingerne om den 
lovgivningsmæssige ramme for den nye samhørighedspolitik 2014-2020. Det er i dette 
spændingsfelt, denne rapport er udarbejdet.

På politisk niveau har man meget høje forventninger til gennemførelsen af dette 
videnskabelige koncept, som først så dagens lys for få år siden, og som allerede nu anvendes 
som forhåndsbetingelse for den fremtidige strukturstøtte. I forskerkredse venter man ligeledes 
spændt på beviser for, at det kan gennemføres i praksis. Allerede nu kan man skimte omridset 
af udfordringerne for de involverede aktører og de indledende risici i forbindelse med denne 
nye, krævende proces.

                                               
1COM(2010)0546, bl.a. s. 24.
2Artikel 2 (ny) i rammeforordningen, bilag V i rammeforordningen, forhåndsbetingelser, se også 
Kommissionens cirkulære nr. 10 om forhåndsbetingelser, målsætningen om at styrke forskning, udvikling og 
innovation omfatter både udvikling af ekspertise inden for forskning og innovation, flere 
virksomhedsinvesteringer i forskning og innovation samt styrkelse af "knowledge triangles".
3Tematisk mål i henhold til artikel 9, stk. 1, i den kommende rammeforordning 2011/0276(COD), i det følgende 
kaldt rammeforordningen, resp. artikel 5, stk. 1, i EFRU-forordningen, pr. 3.6.2013.
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II. Arbejdsdokumentets struktur:

Med dette arbejdsdokument vil ordføreren skabe et grundlag for de efterfølgende drøftelser af 
initiativbetænkningen i udvalget. Indledningsvis skitseres lovrammen samt de opgaver, den 
giver for regionerne. Ved hjælp af nogle arbejdsspørgsmål vil ordføreren derefter belyse S3-
strategien og de udfordringer og risici, den medfører for de involverede aktører, og i den 
forbindelse beskrive eksempler på "god praksis".

III. Strategien for intelligent specialisering (S3):

Strategien er kompleks. Derfor er det også svært at definere den. Kommissionen og 
lovgiverne er nu ved forhandlingernes afslutning blevet enige om følgende elementer:

1. Definition af Kommissionen og lovgiver1

"Strategien for intelligent specialisering" omfatter de nationale og regionale 
innovationsstrategier, som fastsætter prioriteter for at opbygge konkurrencefordele. Dette skal 
ske ved at udvikle styrker inden for forskning og innovation, som svarer til virksomhedernes 
behov, så man kan reagere sammenhængende på nye forretningsmuligheder og 
markedsudviklinger. I den forbindelse skal man undgå overlapninger og opsplitning af 
anstrengelser på EU-niveau. 

2. Nødvendige skridt i regionerne2

Lovgivningen pålægger i den forbindelse regionerne følgende skridt:
 Egenanalyse (self-assessment) ved hjælp af en såkaldt SWOT-analyse eller tilsvarende: 

Styrker, behov og ønskede resultater skal vurderes på forhånd.
 S3-strategien fokuserer derfor ressourcerne på et begrænset antal forsknings- og 

innovationsprioriteter.
 Den indeholder tiltag, som skal stimulere private investeringer i RTD.
 Den indeholder et kontrol- og tilsynssystem3.
 Det er desuden planen, at medlemsstaterne skal indføre en ramme, som specificerer de 

budgetressourcer, der er til rådighed til forskning og innovation, inklusive en flerårig plan 
i forbindelse med prioriterede EU-projekter (Det Europæiske Strategiforum for 
Forskningsinfrastrukturer, ESFRI.

Ud over denne procedure skal Kommissionen ikke foretage nogen yderligere indholdsmæssig 
kontrol af strategierne.4 Hvis strategien mangler, eller der på tidspunktet for vedtagelsen af de 
operationelle programmer ikke foreligger en handlingsplan, som sikrer, at strategien er 

                                               
1 Artikel 2 i den kommende rammeforordning, resultat af trepartsforhandlinger, pr. 17.6.2013, egen oversættelse 
fra engelsk, sætningsopdeling for bedre læselighed, originalversion EN.
2 Se bilag V til forslaget til rammeforordning, resultaterne af trepartsmødet, tidligere bilag IV.
3 Forslaget til et reviewsystem fik ikke flertal.
4 Artikel 17, stk. 4a (nyt), i rammeforordningen, endnu under forhandling: "consistency check". COM-
retningslinjer, del I, fra marts 2013, s. 16.
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implementeret inden 2016, sker der ikke nogen udbetaling af EFRU-midler1 til det tematiske 
mål forskning, udvikling og innovation.2

IV. Arbejdsspørgsmål

1. Er der ikke en konflikt mellem den obligatoriske fastsættelse af denne strategi på den 
ene side og den fleksibilitet, der er nødvendig i den regionale model (place-based 
approach) på den anden side? Er der ikke risiko for, at forhåndsbetingelserne bliver en 
ren formsag?

Det ligger i forhåndsbetingelserne i S3-strategien, at hver region skal udarbejde sin egen 
strategi, som er tilpasset regionens behov. I sidste ende er det kun regionerne, der kan afgøre, 
hvad der vil styrke deres innovationspotentiale. Samtidig udstikker loven imidlertid nogle 
generelle retningslinjer i form af tematisk koncentration og metodik for alle regioner. Ved 
manglende overholdelse kan Kommissionen indstille betalingerne for at sikre, at støtten 
anvendes effektivt.
Det er vanskeligt at afgøre, hvor detaljeret kontrollen skal være. Kommissionen må i sidste 
ende kun kontrollere, om regionerne har anvendt den foreskrevne metodik, og om der 
udarbejdes en strategi, men ikke indholdet af strategien3. I denne konflikt ligger der en vis 
(systemiboende) risiko for, at forhåndsbetingelserne bliver til en ren formsag.

 S3-strategien er derfor ikke i sig selv en effektiv trylleformular, men kun et redskab. 
Endelig er det ikke forhåndsbetingelserne, der skal være den afgørende drivkraft, men 
regionernes egen interesse i et godt og omfattende innovationskoncept til gavn for deres 
borgeres fremtid. Hvis regionerne ikke opfatter strategien som en chance, vil den ikke 
føre til vellykkede resultater, uanset hvordan den lovgivningsmæssige ramme ser ud.

Rigtigt gennemført vil udarbejdelsen af strategien være en ambitiøs og krævende opgave for 
regionerne. Derfor bør regionerne anlægge langsigtede og meget brede innovationsstrategier, 
som rækker ud over lovens krav og den næste støtteperiode.4

2. Kan strategien være et vellykket samhørighedspolitisk koncept for alle regioner, 
uanset hvor innovative og udviklede de er?

Regionerne har forskellige forudsætninger med hensyn til f.eks. infrastruktur og menneskelige 
ressourcer, forskellige styrker og svagheder. Derfor skal der også være forskellige måder at 
styrke de regionale innovationssystemer på. Kun nogle få regioner vil realistisk set kunne 
være såkaldte "innovation leader", som kan opfinde banebrydende teknologier og 
innovationer. Størstedelen vil høre til de såkaldte "follower", som anvender innovationerne på 
nye måder. Således har f.eks. Finland moderniseret sit økonomiske grundlag, træ- og 
papirindustrien, ved hjælp af nanoteknologier, som er udviklet andre steder. Kun en sådan 

                                               
1 Udbetalinger her i betydningen "interim payments", artikel 17, stk. 5 (nyt), i rammeforordningen, version fra 
trepartsmødet, pr. 10.6.2013.
2 Se artikel 17, stk. 1, litra ff), endnu ingen endelig enighed, COM-vejledninger fra marts 2013, s. 18.
Beløbet skal stå i forhold til fremskridtet og fondens art.
3 Se del III, pkt. 2, samt fodnote 6.
4 F.eks. til andre fonde som ESF og udvikling af andre tematiske mål.
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bred strategisk model kan føre til en økonomisk ændring i alle regioner og dermed berettige, 
at man anvender samhørighedspolitiske midler til forsknings og innovation. Ellers ville dele 
af strukturfonden blot blive til endnu et forskningsstøtteprogram.

 Rammebetingelserne skal altså udformes på en sådan måde, at hver enkelt region kan 
bruge strategien til at komme fremad, uanset hvordan den hidtil har været stillet. Det 
tematiske mål nr. 1 i EFRU-forordningen skal forstås så bredt som muligt. Der skal ske et 
klart fokusskifte fra forskning til innovation. Hvis innovationsbegrebet forstås meget 
bredt og uden fastlæggelse på bestemte teknologier, vil alle regioner kunne identificere 
sig med det.

 Ordføreren ser en risiko for, at regionerne først og fremmest kaster sig over temaet 
forskning og udvikling. Her er det afgørende, at man alt efter de regionale forhold også 
opfatter innovation som brugerorienteret og ikke kun tænker på den teknologiorienterede 
innovation. Strategien bør være baseret på et bredt innovationsbegreb, ikke kun i 
teknologisk forstand som "high-tech", men også "low-tech" eller endda "non-tech", en 
praksisorienteret innovation, f.eks. også innovationer inden for serviceområdet, 
forbedring af processer og ændring af organisationer eller inden for forretningsmodeller, 
marketing, markedsføring og design, økologisk eller social innovation, for f.eks. at 
imødekomme udfordringerne fra en aktiv aldring eller de demografiske ændringer).

 Her er det heller ikke uvæsentligt, hvor mange penge stats- og regeringscheferne vil stille 
til rådighed, og hvilken indflydelse regionerne får på fordelingen. Støtten skal også være 
interessant for de mere udviklede regioner, da regionerne ellers muligvis vil give helt 
afkald på strategien, hvilket ville være i strid med hele formålet og bør forhindres.

3. Hvorfor er processen med udforskning af potentialet for iværksættere så vigtig? Er en 
"bottom up approach" realistisk? Er aktørerne tilstrækkeligt involveret?

Forskerne og Kommissionen priser strategiens nye "bottom-up"-model. I modsætning til 
tidligere innovationsstrategier skal det i denne ikke bestemmes oppefra, hvad der skal ske. I 
stedet skal regionens "fremtidsvision" udarbejdes inden for rammerne af en såkaldt 
"udforskning af potentialet for iværksættere" ("entrepreneurial discovery process") i 
samarbejde med de relevante virksomheder, SMV'er såvel som store virksomheder, 
forskningsinstitutioner samt andre interessenter.1

 Efter ordførerens opfattelse er dette det springende punkt i strategien. Det er ganske vist i 
sidste ende det politiske niveau, der skal træffe den endelige afgørelse. Uden tilstrækkelig 
inddragelse af interessenterne vil man imidlertid ikke kunne vurdere regionens styrker og 
svagheder godt nok. I denne proces skal der især lægges vægt på "virksomhederne". Det 
er naturligt nok dem, der bedst ved, hvad der passer til deres behov og potentiale.
Forskningsinstitutioner, universiteter og indretninger som f.eks. innovationsinkubatorer 
skal sætte virksomhederne i stand til at være innovative, dels gennem deres 
brugerorienterede forskningsresultater, dels gennem deres medarbejdere "viden-
spillover"). Dermed er det så de nyopståede (f.eks. spin-offs) eller allerede eksisterende 
virksomheder, som skaber innovative produkter og tjenesteydelser. Det er dem, der er 

                                               
1 I henhold til bilag I, pkt. 4.3.2, i rammeforordningen "involving national or regional managing authorities and 
stakeholders such as universities and other higher education institutions, industry and social partners in an 
entrepreneurial discovery process."
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motoren for regionens økonomiske forvandling og styrkelsen af konkurrenceevnen.
Innovationsstrategien kan kun fungere, hvis disse aktører ("knowledge triangle") 
samarbejder fremragende med hinanden og med de politiske beslutningstagere 
(forvaltningsmyndigheder).

 Her er spørgsmålet, om regionerne inddrager de relevante aktører i tilstrækkelig grad, 
eller om de driver "business as usual" og kun konsulterer de "sædvanlige" aktører på den 
måde, de "plejer". Man vil imidlertid ikke kunne finde en vision alene med kredsen af 
etablerede aktører. Eksempelvis bør "morgendagens erhvervsdrivende" være med. 
Desuden bør udforskningen af potentialet for iværksættere gå markant mere i dybden 
("udforske"), end det har været tilfældet i hidtidige høringer.

 Dette vil kun kunne fungere med passende administrative kapaciteter: De ansvarlige 
forvaltningsmyndigheder bliver nødt til at tilegne sig en fleksibel og moderne mentalitet, 
både når det gælder udvælgelsen, og når det gælder udformningen af processen med 
interessenterne.

4. Er den tidsmæssige horisont for udarbejdelsen af strategien realistisk?

Kommissionen foreslog først denne proces med forhåndsbetingelser i efteråret 2011. De 
operationelle programmer skal imidlertid godkendes af Kommissionen allerede i de 
kommende uger og måneder. Regioner, som først er gået i gang med at udarbejde deres 
strategier på dette tidspunkt, vil imidlertid næppe kunne nå at fremvise en færdig strategi 
allerede, når de afleverer deres operationelle programmer. Her er der risiko for, at netop den 
krævede intensive inddragelse af de relevante interessenter og især af virksomhederne, den 
såkaldte "udforskning af potentialet for iværksættere", ikke vil blive gennemført i 
tilstrækkeligt omfang.1 Derfor er det vigtigt, at den retlige ramme giver mulighed for at 
indlevere en handlingsplan i stedet for den komplette strategi. I denne plan skal det beskrives, 
hvem der har ansvaret for at udarbejde strategien, og hvornår man regner med at 
implementere den. Implementeringen skal være afsluttet senest ved udgangen af 2016. Hvis 
man kaster et blik på de regioner, der ofte bliver fremhævet som forbilleder, kan man 
konstatere, at de ofte har arbejdet med deres regionale innovationsstrategier i mange år eller 
årtier. Dette viser, at strategien er en "policy learning process" for alle involverede, som 
sandsynligvis vil strække sig langt ud over en programmeringsperiodes varighed. Det skal 
imidlertid sikres, at "gamle" innovationsstrategier ikke bare bliver genanvendt, og man 
dermed gentager fortidens fejl, f.eks. manglende inddragelse af de regionale virksomheder.

5. Hvilke risici ligger der i prioriteringen? Hvordan prioriterer man "rigtigt"?

Intelligent specialisering betyder, at en medlemsstat eller en region under hensyntagen til egne 
styrker og regionens komparative fordele fastsætter prioriterer for støtten til forskning og 
innovation og støtter de områder, der har det største potentiale for en varig effekt. 
Prioriteringen fastsættes på grundlag af den strategiske viden om en regions aktiver2, 
udfordringer3, konkurrencefordele og potentiale for fremragende resultater. Dette kræver en 
                                               
1 Se arbejdsspørgsmål 3.
2 Dette omfatter f.eks. branchestrukturer, klynger, universiteter, forskningsinstitutter, videnskab, teknologi, 
fagkundskab, menneskelig kapital, miljø, markedsadgang, styringssystemer samt forbindelser og relationer til 
andre regioner.
3 Dette omfatter f.eks. en aldrende befolkning, demografiske ændringer, skævheder på arbejdsmarkedet, afsides 
beliggenhed og andre miljøfaktorer.
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ærlig egenanalyse på grundlag af passende indikatorer.

 Spørgsmålet om, hvilke prioriteter man nu helt konkret skal vælge, er problematisk for 
næsten alle regioner, også de "bedre udviklede" regioner. Regionerne er bekymrede for at 
satse på det forkerte område, hvis markederne ikke udvikler sig, som man har håbet. Man 
er bange for at blive mere sårbar over for "eksterne chok". Virksomheder, som ikke kan 
identificere sig med prioriteterne, kunne udvandre. Netop i krisetider anser regionerne det 
for fornuftigt at anlægge en bred erhvervsprofil. Ofte vil regionerne automatisk blot 
fortsætte med at støtte deres "gamle" klynger eller kopiere velkendte koncepter for 
succes. Samtidig ønsker alle interessenterne at få tilgodeset netop deres 
aktivitetsområder. Især de mellemstore virksomheder er bekymrede for, at størstedelen af 
den regionale økonomi vil gå tilbage. Omvendt gentager man de gamle fejl, hvis man 
formulerer prioriteringerne for bredt, så støtter man igen efter "vandkandeprincippet", og 
investeringerne får mindre gennemslagskraft.

 Det er afgørende at finde det rigtige miks af specialisering og åbenhed eller 
mangfoldighed og navnlig ikke at gøre sig afhængig af én teknologi (teknologiåbenhed!) 
eller én branche. Dette sker ved at gå ind i teknologier, produkter og tjenesteydelser, som 
er beslægtet med de teknologier og kompetenceområder, der allerede findes og har succes 
i regionen, da det giver det bedste viden-spillover ("related diversity").

 Det ideelle vil altså være at koncentrere anstrengelserne på aktiviteter, der går på tværs af 
brancher og teknologiske områder, og som kan have en tværgående virkning på hele det 
regionale erhvervsliv.

 Ordføreren mener endvidere, at jo mere omhyggelig man er med at høre repræsentanter 
for de involverede parter og med at udarbejde datagrundlaget for egenanalysen og 
overvågningssystemet, jo mindre er sandsynligheden for negative udviklinger.

 Hvis der alligevel skulle vise sig uheldige udviklinger, skal regionerne have mulighed for 
at tilpasse processerne (også inden for en støtteperiode). Et stærkt og velgennemtænkt 
overvågningssystem er her en grundlæggende forudsætning, som regionerne ofte 
undervurderer. Desuden skal beslutningstagerne have modet til faktisk at foretage disse 
tilpasninger. 

6. Får regionerne tilstrækkelig rådgivning og støtte?

Samarbejdet med GD Regio er naturligvis ret tæt på grund af de aktuelle forhandlinger om 
partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer, og i sidste ende er det sågar 
regionernes eneste holdepunkt for, om de kan opfylde forhåndsbetingelserne. Desuden 
udsender Kommissionen diverse retningslinjer for egenanalysen og til bedre forståelse af 
strategien. Den såkaldte S3-platform1 er oprettet specielt med henblik på at hjælpe regionerne 
med at gennemføre denne proces. Platformen arbejder primært i form af peer review 
workshops. Regioner, som er kommet langt med processen eller allerede er færdige med den, 
rådgiver regioner, som ikke er kommet så langt. Imidlertid har kun ca. 130 regioner tilmeldt 
sig2. Det er ganske vist frivilligt at tilmelde sig, men alle regioner eller medlemsstater bør 
benytte sig af chancen. Alle regioner kan helt sikkert lære noget eller bidrage med noget i
dette forum. 

                                               
1 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home, oprettet i 2011 i Sevilla.
2 Pr. maj 2013.
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7. Hvordan kan den "eksterne dimension" se ud? Er den realistisk? Er 
rammebetingelserne gode nok? Hvordan sammensætter man puslespillet af regionale 
strategier for EU som helhed? 

Den største usikkerhedsfaktor i strategien er nok den "eksterne dimension". Det er ikke kun 
samarbejdet mellem aktørerne i regionen, der skal blive bedre, regionerne skal ifølge 
strategien også vende sig udad for at finde deres plads i de europæiske værdikæder. 
Regionerne skal ved udarbejdelsen af deres strategier spørge sig selv, hvordan de kan indgå i 
et hensigtsmæssigt samarbejde med andre regioner, f.eks. ved et tæt samarbejde mellem 
innovative forskningsintensive klynger og udveksling mellem forskningsinstitutter i 
forskellige regioner.1

Der findes ganske vist regioner, som allerede lever op til dette idealbillede, og hvis klynger 
allerede har et tæt samarbejde. Disse regioner er imidlertid tydeligvis enten meget "research-
driven" og har allerede kunnet gøre brug af programmet "regions for knowledge" under det 
syvende forskningsrammeprogram, eller de er hjemsted for virksomheder, som arbejder 
internationalt, og for hvilke et sådant netværk i forvejen er en del af forretningsmodellen. 

De allerfleste regioner har imidlertid et forholdsvis dårligt netværk. Her er spørgsmålet, 
hvordan denne situation kan ændres. 

Et transnationalt samarbejde, der er som taget ud af et eventyr, er det allerede 
etablerede "Silicon Europe", som er en sammenslutning af high-tech-klynger, altså 
virksomheder og forskningsinstitutioner, i regioner i Tyskland (Dresden), 
Nederlandene (Eindhoven), Belgien (Leuven) og Frankrig (Grenoble) samt Østrig 
(Villach) inden for mikro- og nanoteknologi. De enkelte regioner har her store 
økonomiske fordele af specialiseringen, og i fællesskab bringer de EU foran i den 
globale konkurrence og bidrager til at realisere EU's 2020-mål.

Især det territoriale samarbejde skal yde et vigtigt bidrag til at udvikle økonomien gennem 
forskning, udvikling og innovation: 
o Grænseoverskridende samarbejde skal især forbedre et lavt niveau af forskning og 

innovation i naboregioner. 
o Også inden for det interregionale samarbejde skal det territoriale samarbejde bruges til at 

fremme samarbejdet mellem forskningsintensive klynger og udvekslingen mellem 
forskning og forskningsinstitutter.2

 Her anser ordføreren det imidlertid for problematisk, at dette mål får så begrænsede 
finansielle midler, som stats- og regeringscheferne planlægger. Det planlagte indhold 
kræver - som Parlamentet har krævet - væsentlig større finansielle midler.

En interessant model for det interregionale samarbejde, samarbejdet mellem to naboregioner, 
er den fælles innovationsstrategi for de tyske delstater Berlin og Brandenburg. Disse regioner 

                                               
1 Bilag I, pkt. 7.2.1, i rammeforordningen.
2 Kommende ETS-forordning, pr. 3.6.2013, betragtninger 5ff.
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har arbejdet sammen på projektbasis siden 1990'erne. I perioden 2007-2010 udarbejdede man 
den fælles innovationsstrategi InnoBB.1

 Erfaringerne viser, at denne afstemningsproces er meget langvarig og kræver en massiv 
ekstra indsats for samtlige aktører i forbindelse med afstemning af den 
lovgivningsmæssige ramme, strategierne og de operationelle programmer. 

 Gennemførelsen kræver en enorm fleksibilitet på det politiske og forvaltningsmæssige 
niveau. Her er der helt sikkert behov for en lang læreproces i ministerierne. Alt i alt må 
man regne med en meget lang forberedende periode på dette område.

 Særligt vanskeligt bliver det, når naboregioner fra forskellige medlemsstater ønsker at 
samarbejde. Den nødvendige tidsmæssige og indholdsmæssige afstemning mellem 
strategierne og de operationelle programmer har hidtil i mange tilfælde vist sig at være for 
krævende. 

 Foruden at de nødvendige moderne forvaltningskapaciteter skal være på plads, skal også 
den lovgivningsmæssige ramme være tilstrækkeligt fleksibel, især med hensyn til 
projekters støtteberettigelse.2 Erfaringerne fra den næste støtteperiode vil vise, om 
lovgivernes hidtidige anstrengelser på dette område har været tilstrækkelige. 

I lyset af strategiens krav om, at dubleringer og opsplitninger skal undgås, spørger regionerne 
ofte, om og i hvilket omfang Kommissionen kan gribe styrende ind i forbindelse med 
udvælgelsen af prioriteterne. Dette fremgår ikke af retsgrundlaget. Muligvis kan 
Kommissionen imidlertid give regionerne inspiration til, hvordan de kunne forbedre deres 
"internationale" dimension. Desuden kan S3-platformen levere det nødvendige datamateriale 
om potentielle samarbejdspartnere blandt regionerne.

8. Hvordan kunne gennemførelsen af bestræbelserne på at fremme synergierne mellem 
forskellige EU-støtteordninger som Horisont 2020 og strukturfondene se ud? Er den 
lovgivningsmæssige ramme god nok på dette punkt? Hvordan kan de nødvendige 
koordineringsmekanismer se ud? 

Ifølge den fælles strategiske ramme skal medlemsstaterne i forbindelse med strategien 
tilskyndes til at kombinere alle potentielle ressourcer for området forskning, udvikling og 
innovation for at opnå så høj en virkningsgrad som muligt. Foruden nationale og regionale 
støttemidler og privat kapital vil dette foruden strukturfondene naturligvis især sige Horisont 
2020.

Synergieffekter mellem strukturfondene og Horisont 2020 skal især opnås på følgende måde: 
For det første skal regionale aktører inden for forskning og innovation forberedes på fremover 
at kunne deltage mere i Horisont 2020, især gennem opbygning af forskningskapacitet 
("stairways to excellence, widening participation").3 Eksempler på dette er forbindelser 
mellem ekspertisecentre eller innovative klynger især i mindre udviklede regioner og "low 
performing" forsknings-, udviklings- og innovationsregioner og førende ekspertisecentre og 

                                               
1 http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-wirtschaft/inno/strategie.pdf.
2 Artikel 60, stk. 2, i rammeforordningen åbner her op for muligheden, at op til 15 % af støtten fra EFRU inden 
for rammerne af prioritetsaksen kan anvendes uden for programmet.
3 Bilag I, pkt. 4.2, litra a), i rammeforordningen.
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klynger i Europa, såkaldt "twinning", "teaming"1, opgradering af små, regionale 
forskningsinstitutter til ekspertisecentre med strukturfondsmidler, udvidelse af ERA-chairs 
(forskningsrumsprofessorater) eller modernisering af universiteter eller videreuddannelse af 
forskere eller udvidelse af rådgivningscentre for deltagelse i Horisont 2020.2

For det andet skal der være foranstaltninger, som støtter den økonomiske udnyttelse af 
forskningsresultater, f.eks. fra det syvende forskningsrammeprogram eller senere Horisont 
2020, og skabelse af et innovationsvenligt miljø for virksomheder, f.eks. early-stage funding 
af spin offs, living labs etc.

Der er mangfoldige udfordringer for samtlige aktører. Forventningspresset er højt, for 
virksomhederne har i mange år ventet forgæves på at få bedre rammebetingelser. Det 
begynder med udarbejdelsen af en koordineret lovgivningsramme: For at styrke 
synergieffekterne af de forskellige europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF), er der 
blevet skabt et fælles retsgrundlag, f.eks. gennem udnyttelse af såkaldte multi-fond-
programmer.3

Særlig vigtigt for strategien er det at koordinere ESIF og Horisont 2020, især med hensyn til 
spørgsmål som støtteberettigelse, afregningsvilkår eller regler for deltagelse. Programmerne 
har forskellige styringsmodeller, og denne proces er derfor en særlig udfordring. Hvis det skal 
lykkes at koordinere programmerne, er det nødvendigt, at de relevante generaldirektorater 
samarbejder tæt både før udarbejdelsen af forslagene, under lovgivningsproceduren og med 
hensyn til rådgivningen af regionerne. Denne langstrakte proces er kommet sent i gang. F.eks. 
vil vejledningen til, hvordan regionerne konkret kan opnå disse synergieffekter, først 
udkomme i efteråret 2013. Den tætte koordinering mellem de ansvarlige generaldirektorater, 
som Europa-Parlamentet længe har krævet, er kun kommet meget langsomt i gang. Også her 
må myndighedernes arbejdsmentalitet tilpasse sig de nye udfordringer.

Der er ikke kun behov for stærkere koordinering internt i Kommissionen, men også mellem 
Kommissionen og forvaltningsmyndighederne for de operationelle programmer for 
strukturfondene, de nationale kontaktpunkter for Horisont 2020 samt virksomhederne som 
potentielle ansøgere og rådgivningscentrene som European Enterprise Network i forbindelse 
med planlægning og ansøgning. Især i føderale statsstrukturer er dette en stor udfordring. 
Også her er der behov for, at Kommissionen følger processen tæt og yder rådgivning.

V. Udsigter

Ordføreren glæder sig til en livlig diskussion med kollegerne i udvalget og til en vurdering fra 
GD Regios repræsentanter af, hvor langt regionerne er kommet med gennemførelsen af 
forhåndsbetingelserne. Desuden modtager ordføreren fortsat gerne bemærkninger fra 
interessenter og regioner.

                                               
1 Eksempel: Max-Planck-instituttets samarbejde med østeuropæiske medlemsstater.
2 Bilag I, pkt. 4.3.4, i rammeforordningen samt Kommissionens FFR-cirkulære om synergier mellem ESIF og 
Horisont 2020.
3 Bilag I, pkt. 3.2, litra a), i rammeforordningen 2011/0276(COD).


