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Syfte 
Syftet med konferensen EU research & innovation policy - Unlocking the potential of 
SMEs var att diskutera förslaget till Horizon 2020 och hur det kan främja små och 
medelstora företag (SMF) att satsa mer på forskning och innovation. Andra punkter på 
agendan var hur nationella och regionala instrument kan användas för att hjälpa SMF:s 
och vilka nationella och internationella nätverk som finns tillgängliga idag för detta. 
 

Sammanfattning 
Den första paneldebatten diskuterade vilka medel som idag finns tillgängliga för SMF:s 
från EU-kommissionen, universitet och företagsvärlden. De frågor som dominerade var 
kopplingen mellan SMF:s och universitet, samt hur SMF:s ska stödjas till att utveckla och 
marknadsföra sina egna innovationer istället för att bli distributörer till större företag, 
som ofta sker idag. David Gani, European Consortium of Innovative Universities (ECIU), 
berättade om hur de deltagande universiteten satsar på att förebereda studenterna inför 
arbetslivet samt att de arbetar nära med SMF:s, exempelvis genom EU University- 
Business Forum. Bernd Reichert, DG Forskning och innovation, höll med om att det idag 
inte finns någon klyfta mellan SMF:s och universitet. Det SMF:s främst behöver hjälp 
med är rådgivning och handledning, från ursprunglig idé till färdig produkt. Detta ska 
ske genom att European Enterprise Network använder sig i större utsträckning av 
experter som kan hjälpa med partnersök eller andra marknadsintressanta frågor. Detta 
ska i sin tur hjälpa SMF:s med att marknadsföra sina egna produkter och fortsätta 
utveckla dem. 
 
Den andra paneldebatten bestod av representanter från tre organisationer som stöder 
SMF:s på olika sätt. Interface och ACCIÓ förespråkar att individuella stödprogram och 
enkla ska användas för SMF:s, både i att hitta intressanta partners och söka finansiering. 
Att vara lyhörd för vad som händer i regionen är även viktigt då det oftast finns samma 
intresse hos SMF:s som hos universiteten. EUREKA är en mellanstatlig organisation som 
delvis finansieras av Horizon 2020 och, bland annat, driver Eurostars. En nyckelpunkt, 
enligt EUREKA, är att inte endast projekt med en relativt säkrad framgång ska 
finansieras. Det är genom att ta vissa risker som SMF:s kan utvecklas och expandera.  


