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SAMMANFATTNING

Smart
specialisering
Europa består av regioner vars mångfald och olikheter utgör
dess kärna, där regionerna har olika unika utmaningar och
möjligheter. Konceptet smart specialisering fokuserar på
denna mångfald och bidrar till att stärka regionerna genom
samarbeten som leder till innovation i regionen och samverkan med europeiska regioner och länder med liknande
fokus. Smart specialisering är ett arbetssätt som syftar till att
förstärka regioners konkurrenskraft genom att identifiera
och prioritera områden med potential för tillväxt. Smart
specialisering ger regioner ett gemensamt ramverk och
gemensam terminologi för att identifiera regionala tillväxtmöjligheter.
Implementeringen av smarta specialiseringsstrategier måste ta
hänsyn till denna mångfald och ge flexibilitet till regionerna att
genomföra regionalpolitiken utifrån sina egna förutsättningar
även med smart specialisering som ett nödvändigt villkor för
ERUF-program. En sådan flexibilitet behövs inte minst i de
norra Sverige.
EFNS synpunkter
yy EFNS välkomnar EU-kommissionens förslag i landrapporten för Sverige i vinterpaketet 2019 att stötta de nordliga
glesbefolkade områdena i internationellt och regionalt samarbete för utbyte av kunskap och för att nå kritisk massa
för smart specialisering. Smarta specialiseringsprocesser
måste vara kontinuerliga och ett sådant stöd bör därför inte
ske i projektform utan snarare vara långsiktigt.
yy EFNS välkomnar ett fortsatt fokus på smart specialisering
inom EU:s sammanhållnings- och forskningspolitik och
poängterar att implementering av smart specialiserings
strategier måste utgå ifrån varje regions särskilda förutsättningar, inte minst i det glesbefolkade norra Europa.
yy EFNS välkomnar EU-kommissionens förslag att de nordliga
glesbefolkade områdena får stöd i nästa programperiod för
internationellt och regionalt samarbete för utbyte av kunskap och för att nå kritisk massa för smart specialisering.
yy EFNS välkomnar det nya initiativet för interregionala innovationsinvesteringar men efterfrågar att initiativet också ser till
behovet bland glesbefolkade, mer utvecklade regioner som
har svårare att nå kritisk massa på grund av gles befolkning och därför behöver kapacitetsstöd för att möjliggöra
interregionala innovationsinvesteringar.
yy EFNS anser att utlysningar inom initiativet för interregionala innovationsinvesteringar inte bör vara begränsade till i
förhand valda tematiska områden.

