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Baggrund – afsættet for den nye samarbejdsaftale
Rådet for Teknologi og Innovation og de seks regionale vækstfora indgik i december 2007 den første samarbejdsaftale mellem parterne. Baggrunden for aftalen var et ønske hos alle parter om at sikre en øget koordinering, sammenhæng og
synergi mellem den statslige og regionale innnovationsindsats.
Det fremgår af det udarbejdede statuspapir, at stort set alle de initiativer, parterne
satte sig for at gennemføre, enten er realiseret eller igangsat. Og der kan allerede
konstateres en række positive resultater af samarbejdsinitiativerne. Samtidig er
der i løbet af perioden blevet etableret gode rammer og strukturer (såvel formelle
som uformelle) for dialogen, videnudvekslingen og koordineringen mellem parterne.
Parterne er derfor enige om, at målene med den første samarbejdsaftale er nået,
og at der dermed er skabt et godt fundament for det fremtidige samarbejde.

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

På rundbordssamtalen den 10. december 2010 besluttede parterne derfor at fortsætte og udbygge det strategiske samarbejde i ny samarbejdsaftale.
Parterne aftalte, at den nye samarbejdsaftale skal fokusere på områder af fælles
interesse for parterne, hvor det er basis for at regionerne går sammen om indsatsen i samarbejde med RTI. Endvidere vil parterne arbejde for, at samarbejdet om
fælles initiativer og fælles udbud af større strategiske satsninger får yderligere et
strategisk løft i den kommende periode.
.

Samarbejdsaftalens indhold
På rundbordssamtalen den 10. december 2010 blev parterne enige om, at samarbejdet i 2011-2013 skal fokusere på følgende fire strategiske indsatsområder:
1.
2.
3.
4.

En styrkelse af de danske erhvervsmæssige styrkepositioner og klynger
Styrket offentligt-privat samspil inden for velfærdsteknologi
En styrkelse af SMV’ernes forsknings- og innovationskraft
Bedre adgang til internationalt samarbejde og kompetencer for SMV’er

Nedenfor skitseres de konkrete tiltag og initiativer, som parterne i første omgang
ønsker at gennemføre i fællesskab inden for de fire indsatsområder. Der kan i løbet af samarbejdsaftens periode tænkes at opstå nye samarbejdstiltag, som kan
føjes til aftalen, hvis parterne ønsker det.

Indsatsområde 1
Styrkelse af de danske erhvervsmæssige styrkepositioner og klynger
Der er efterhånden bred enighed om, at væksten især finder sted inden for specialiserede erhvervsklynger, hvor virksomheder, videninstitutioner og andre aktører
har et tæt samarbejde og udveksler viden. Derfor ser man også, at der overalt i
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verden (både i EU, Asien og USA) er stort politisk fokus på, hvordan man kan
skabe optimale rammer for at understøtte klyngers vækst og udvikling.
Samtidig er det fortsat i høj grad den værditilvækst, som skabes i industrien, som
Danmark lever af – i samspil med tilknyttede serviceindustrier. Det vil derfor også fremover være afgørende for Danmarks velstandsniveau, at vi har konkurrencedygtige produktionsvirksomheder i Danmark. Meget tyder på, at det for mange
produktionsvirksomheder er afgørende, at en del af deres forskning- og udviklingsaktiviteter er samlokaliseret med selve produktionen. Vi risikerer derfor også at miste mange videntunge jobs, hvis virksomhederne flytter ud.
Herhjemme har de regionale vækstfora stort fokus på at understøtte de stærke
klynger, der findes i deres region. Og RTI har fokus på at understøtte Danmarks
stærke nationale klynger gennem rådets program for Innovationsnetværk. I de tilfælde, hvor der er tæt sammenfald mellem de nationale og regionale klynger, er
der ofte et samarbejde mellem RTI og vækstforum om finansiering af klyngen.

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

I modsætning til de fleste andre lande som vi normalt sammenligner os med, har
Danmark imidlertid ikke en samlet politik og strategi for, hvordan vi understøtter
de danske erhvervsmæssige styrkepositioner og klynger. Vi risikerer dermed at
overse og gå glip af en række oplagte vækstmuligheder, fordi vi måske ikke prioriterer de rigtige områder eller ikke er opmærksomme på synergimulighederne
mellem den regionale og nationale indsats.
Samtidig må vi erkende, at vi i Danmark ikke kan skabe verdensklasse videnmiljøer inden for alle produktionsområder. Vi skal derfor blive bedre til at identificere de produktionsområder i Danmark (og tilknyttede services), som har gode
vækst- og udviklingsmuligheder med henblik på fortsat at kunne understøtte deres videns- og forskningsbehov.
Parterne vil på den baggrund samarbejde om…
Udvikle en fælles strategi for en netværks- og klyngepolitik
Strategien skal have fokus på, hvordan man samlet set fra national og regional
side kan skabe de bedst mulige rammer for innovation, videndeling og vækst i
klyngerne, herunder at sikre et optimalt samarbejde og arbejdsdeling mellem
det statslige og regionale niveau. Endvidere skal strategien identificere danske
klynger med store udviklings- og vækstpotentialer i internationalt perspektiv,
med henblik på at kunne opstilles scenarier for deres fremtidige udviklingsmuligheder og finansieringsbehov. Der findes eller er igangsat en række analyser
og initiativer, som kan føde ind til dette strategiarbejde.
Fælles analyse af den danske produktionssektors udfordringer og potentialer
Analysen skal kortlægge udfordringer og udviklingspotentialer for de forskellige segmenter inden for produktionssektoren. Analysen skal danne grundlag
for en drøftelse af, hvilke tiltag parterne kan iværksætte inden for forskning,
innovation og videnspredning med henblik på at fastholde stærke produktionsmiljøer i Danmark.
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Indsatsområde 2
Styrket offentligt-privat samspil inden for velfærdsteknologi
Sundheds-/velfærdsområdet er et område, som står overfor store udfordringer.
Presset for at holde udgifterne i ro samtidig med at tilbyde bedre behandlingstilbud til en befolkning med stigende levealder, stiller store krav om mere effektive
og innovative løsninger i sundhedssektoren. Det private erhvervsliv kan i høj
grad bidrage til disse løsninger og den nødvendige fornyelse. Samtidig kan vi ved
at understøtte et innovativt offentligt-privat samspil bane vejen for nye vækstpotentialer og markeder for dansk erhvervsliv.
Ikke mindst de kommende års milliard-investeringer på sygehusområdet rummer
store potentialer for nye offentligt-private samarbejder om udvikling af innovative løsninger med kommercielle perspektiver.
RTI og de regionale vækstfora har i fællesskab gennemført et forsøgsudbud med
Innovative samfundsløsninger i strategiske partnerskaber i 2009. Det har resulteret i etableringen af to store partnerskaber inden for velfærdsteknologiområdet
(UNIK og LEV VEL). Parterne vil samarbejde om at sikre, at de to partnerskaber
bliver centrale omdrejningspunkter for såvel nationale som regionale innovationsindsatser inden for området. Det er derfor vigtigt, at yderligere fælles indsatser mellem parterne inden for velfærdsteknologiområdet i fornødent omfang samtænkes og koordineres i forhold til de to partnerskaber.

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

Parterne vil på den baggrund samarbejde om…
Fælles strategisk satsning inden for velfærdsteknologi
Parterne vil undersøge mulighederne for at igangsætte en større fælles strategisk satsning inden for velfærdsteknologi i perioden 2011-2013. Samarbejdet
kan med fordel også omfatte DSF, således at der kan skabe synergi og sammenhæng mellem den strategiske forskning og innovationsindsatsen på området. Det kunne eksempelvis være i form af et SPIR-udbud inden for velfærdsteknologi, hvor de regionale vækstfora kunne bidrage med supplerende projektfinansiering.
Styrket offentligt/privat samspil om innovativt sygehusbyggeri
Parterne vil undersøge mulighederne for at understøtte udviklingen af stærke
offentlige/private innovationspartnerskaber, der skal fokusere på, at der udvikles innovative, smarte og effektive løsninger inden for sygehusbyggeri.
Innovationsagenter inden for velfærdsteknologi
RTI’s udvidede landsdækkende innovationsagent-initiativ giver mulighed for
at fokusere dele af indsatsen inden for særlige perspektivrige områder. Parterne vil derfor samarbejde om at gennemføre en særlig innovationsagentkampagne inden for velfærdsteknologi med fokus på at afdække innovationspotentialer og gennemføre innovationstjek i SMV’er inden for dette område.
Der kunne evt. også åbnes mulighed for, at Innovationsagenterne i den forbindelse gennemfører kollektive innovationstjek, hvor også offentlige institutioner kunne deltage – fx i samarbejde med partnerskaberne UNIK og LEV VEL.
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Indsatsområde 3:
En styrkelse af SMV’ernes forsknings- og innovationskraft
De private forsknings- og innovationsaktiviteterne er fortsat i høj grad koncentreret i de store virksomheder, mens de må og mellemstore virksomheder i højere
grad innoverer sporadisk og inkrementelt. Barriererne hos SMV’erne for at forske og innovere er efterhånden veldokumenterede. Nu handler derfor om at sætte
fokus på, hvordan den viden, som opbygges i de danske forsknings- og udviklingsmiljøer hurtigere og mere effektivt deles med de små og mellemstore virksomheder med vækst- og innovationspotentialer.
I den forbindelse bør der også sættes fokus på, hvordan man i højere kan inddrage de regionale uddannelsesinstitutioner som eksempelvis erhvervsskoler og professionshøjskoler i videnspredningen til SMV’erne.
Samtidig er det vigtigt, at de forskellige udførende aktører i innovationssystemet
- lige fra lokale erhvervsservice og regionale væksthuse til GTS-institutter, innovationsnetværk, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner samt de bevilgende råd og myndigheder - har et godt kendskab til hinandens roller, kompetencer og virksomhedsrettede tilbud. Særlig vigtigt er det, at de aktører, der har en
tæt virksomhedskontakt, samarbejder om at udbrede kendskabet til de samlede
tilbud i innovationssystemet og er i stand til at henvise virksomheder videre til
relevante videninstitutioner, netværk og offentlige innovationsprogrammer og puljer mv.

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

RTI og DEF (Dansk Erhvervsfremme) har taget initiativ til at afholde ”Dansk Innovationsdag 2011”. Her mødes alle aktører i innovationssystemet til en uddannelses- og matchmakingdag. Der er særlig fokus på styrke de ca. 200 lokale/regionale erhvervsrådgiveres viden om de offentlige innovationstilbud og puljer. Arrangementet skal være en årlig tilbagevendende begivenhed.
Parterne vil samarbejde om…
En fælles strategi for øget innovation og videnanvendelse i SMV’er
Strategien skal sætte fokus på, hvordan forsknings- og innovationssystemet i større
grad end i dag kan understøtte vækst- og innovationsstrategier i SMV’erne. Herunder
også hvordan de regionale uddannelsesinstitutioner kan spille en mere aktiv rolle i
videnformidlingen til SMV’erne. Samtidig skal strategien sætte fokus på arbejdsdelingen, sammenhængen og synergimulighederne mellem de forskellige statslige og
regionale parters indsats, herunder ikke mindst mulighederne for at styrke samarbejdet mellem væksthusene og RTI/VTU.
En årlig Innovationsdag for aktører i innovationssystemet
Fra og med 2012 vil RTI og de regionale vækstfora i samarbejde med Dansk Erhvervsfremme (DEF) gennemføre et årligt uddannelses- og matchmakingarrangement, hvor de udførende aktører i innovationssystemet får lejlighed til at lære
om hinandens aktiviteter og aftale konkrete samarbejder.
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Indsatsområde 4:
Bedre adgang til internationalt samarbejde og kompetencer for SMV’er
Mange små og mellemstore virksomheder har en række barrierer for at indlede
sig på internationalt samarbejde og får det derfor ikke gjort, selv om det kan være
helt afgørende for deres fremtidige internationale konkurrenceevne. Det er derfor
vigtigt, at den offentlige innovationsfremmeindsats har fokus på at skabe adgang
til international viden og samarbejdspartnere for SMV’ere.
Udover de generelle muligheder, der er for danske virksomheder i EU’s 7. rammeprogram, gør RTI en yderligere indsats ved at afsætte midler til at melde
Danmark ind i en række internationale innovationsprogrammer, som kommer
SMV’erne til gavn. Det vigtigste er Eurostars, som er et blevet et særdeles eftertragtet instrument for danske højteknologiske SMV’er, der ønsker internationalt
innovationssamarbejde. I programmet finansierer RTI de danske virksomheders
deltagelse i projekterne. Efterspørgslen er så stor, at RTI har måttet afvise adskillige kvalificerede danske ansøgninger på trods af, at rådet flere gange har øget
puljen til programmet.

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

Herudover har RTI besluttet at afsætte en særlig pulje i 2011 til at skabe internationalt samarbejde mellem danske og udenlandske innovationsnetværk og klynger. Dette sker i samarbejde med en lang række andre lande og regioner i Europa
via det fælles program ”Innovation Express”. Programmet er opbygget således, at
hvert land finansierer landets ”egne” netværks deltagelse i transnationale samarbejdsprojekter. RTI’ pulje forventes i første omgang at række til ca. 10 projekter.
Langt flere danske netværk og klynger kunne imidlertid have gavn af programmet, hvis der var flere midler til rådighed.
Sidst men ikke mindst er det særdeles vigtigt for virksomhedernes konkurrenceog innovationsevne, at vi i Danmark formår at tiltrække og fastholde højtuddannet udenlandsk arbejdskraft. Det er først og fremmest et ansvar, der ligger hos en
række andre offentlige myndigheder, men RTI og de regionale vækstfora kan også på forskellig vis understøtte dette.
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Parterne vil samarbejde om…
Øget internationalisering af danske innovationsnetværk og klynger
Parterne vil samarbejde om at styrke de danske innovationsnetværk og klyngers internationale samarbejde og videnudveksling til gavn for danske virksomheder.
Samarbejdet vil bl.a. tage afsæt i det internationale benchmarking-projekt af innovationsnetværk, klynger og klyngepolitik i de nordiske lande samt Tyskland og Polen, som gennemføres i 2010-2011. Samtidig vil parterne undersøge mulighederne
for samfinansiering fra RTI og de regionale vækstfora af det internationale klyngesamarbejdsprogram ”Innovation Express”, hvilket vil gøre muligt for flere danske
klynger og netværk at samarbejde internationalt.
Flere danske virksomheder i internationale EUROSTARS-projekter
Parterne vil samarbejde om styrke danske virksomheders muligheder for at deltage
i EUROSTARS-projekter. Ambitionen er at øge den samlede pulje til programmet
gennem samfinansiering fra RTI og de regionale vækstfora, hvilket vil gøre det
muligt for flere virksomheder at deltage i internationalt innovationssamarbejde.

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter
Parterne vil afdække, hvordan RTI’s virkemidler og den regionale indsats i fællesskab kan fremme tiltrækningen og fastholdelse af udenlandske forskere og studerende. Videnpiloter, ErhvervsPhD og innovationsnetværk kan fx være relevante
instrumenter i denne sammenhæng. Samarbejdet kan også omfatte andre relevante
parter som eksempelvis Styrelsen for Internationale Uddannelser, Udenrigsministeriet og Erhvervs- og Byggestyrelsen.
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