
 

 
 

Välkommen till ett seminarium och uppstartsmöte kring det  
Europeiska innovationspartnerskapet Smart Cities and Communities 

19 mars 2015 klockan 10.00 -15.30 
Aurorum Hotell och Konferens  
Gymnasievägen 12, Skellefteå 

 
Europeiska innovationspartnerskap (EIP) lanserades 2010 som ett nytt sätt att genom 
forskning och innovation komma närmare lösningar på de stora samhällsutmaningar vi 
står inför, såsom klimatförändringar, energi- och livsmedelsförsörjning, hälsa och en 
åldrande befolkning. Tanken är att föra samman representanter för hela forsknings- och 
innovationsekosystemet, offentliga som privata, på europeisk, nationell och regional 
nivå för att gemensamt ta fram en plan, en Strategisk Implementeringsplan (SIP), för 
vilka åtgärder som krävs för att nå målen och hur detta ska implementeras.  
 
En viktig princip med partnerskapen är att föra utbud och efterfrågan närmare 
varandra, samordna investeringar och snabba på att forskningsresultat kommer ut på 
marknaden.  
 
För att kunna genomföra SIP:arna som de olika EIP:na tagit fram så har Kommissionen 
bjudit in aktörer att delta i så kallade ”Committments”, eller åtaganden, vilket är 
grupperingar av aktörer i Europa som åtar sig att stödja målen för EIP genom att dela 
sina erfarenheter, idéer, planer för åtgärder och starta aktiviteter för implementering. 
Medverkan i en EIP ger också en plattform för att vara med att påverka kommande 
fondutlysningar inom EU och därmed nya möjligheter till projektfinansiering.  
 
Inom ramen för EIP Smart Cities and Communities har North Sweden European Office 
valt att engagera sig i ett “Commitment” kring ” Sustainable Districts and Built 
Environment”, med fokus på områden såsom IKT, energi och infrastruktur och som leds 
av East & North Finland.  
 
Medan mycket av de Europeiska satsningarna kopplat till Smart Cities riktar sig mot 
stora städer, med över 250 000 innevånare, vill aktörerna inom åtagandet visa på att 
den betydelse som kopplingen mellan stadsmiljöer och omgivande regionala miljöer 
med landsbygd och glesbefolkade områden har för innovationspotentialen.  
Partnerskapet vill visa hur regioner som våra, utan större städer och ofta glest befolkat, 
arbetar med innovativ samhällsbyggnad.  
 
North Sweden European Office vill därför hälsa er välkomna till ett första möte för att 
diskutera hur vi i Västerbotten och Norrbotten bäst kan engagera oss i initiativet, vilka 
aktiviteter och projekt förslag som vi bör gå vidare med och hur vi kan vara med att 
påverka den europeiska agendan utifrån ett norra Sverige perspektiv på smarta städer 
och samhällen. 
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Preliminärt Program 
 
Kaffe serveras från 9.30 
 
10.00 Välkommen och syfte med dagen 
Moderator Mikael Janson, direktör North Sweden European Office 
 
10.10 European Innovation Partnerships, en introduktion 
Charlotte Andersdotter, Senior rådgivare,  North Sweden European Office 
 
10.40  Projekt och finansieringsmöjligheter för Smart Cities and Communities 
Lars Wikman, Senior rådgivare, North Sweden European Office 
 
11.00 Vad innebär vårt ”Committment” 
Charlotte Andersdotter  
 
11.15 Exempel på hur norra Sverige kan engagera sig 
Erfarenheter från regionala aktörer inom Smart Cities initiativ  
 
12.00 Hur hänger det ihop och varför ska vi engagera oss från Övre Norrland? 
Mikael Janson 
 
12:25 Summering av förmiddagen 
Mikael Janson 
 
12.30- 13.15 Lunch  
 
13.15 Hur kan vi tillsammans arbeta vidare? 
 
14:00 Gruppdiskussioner  
 
14:45 Uppsamling och nästa steg 
 
15:15 Avslut 
 
 

 

 
 

 


