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Strategisk värde för Teknikföretagens medlemsföretag
Det finns stora möjligheter för ökad svensk medverkan från såväl små och
medelstora som stora företag i Horizon 2020. Programmet har ett fokus på
innovation, marknadsnära aktiviteter, medverkan av slutanvändare, verifiering och
demonstrationsanläggningar. Detta borde flera teknikföretag kunna dra nytta av.
Kommissionen har dessutom utformat programmet så att det ska vara lättare för
företag att delta bl.a. genom en översyn av regelverket, färre finansieringsnivåer
samt en ambitionshöjning kring att få ner beviljandetider av projekten.
Kärnuppgifter för ett supportkontor vore för Teknikföretagen:
informationsspridning och rådgivning
etablera forum för erfarenhetsutbyte och nätverksskapande
fördjupade kunskaper kring relevanta aspekter av Horizon 2020
Behov av kompetens
Den kompetens som RISE supportkontor behöver för att kunna leverera denna
funktion i supportkontoret bör dels vara inriktad på kunskap om våra
medlemsföretag (särskilt SME), dels kunskap om EU-forskning.
Tyngdpunkten i ett nära samarbete mellan Teknikföretagen/TEBAB och RISE bör
ligga på att kunna etablera nätverk med företag. Detta kräver kunskap om vilka
företag som skulle ha potential och nytta av att delta i EU-samarbetsprojekt. När
det gäller kunskap om EU-forskning är det viktigt att kunna utveckla synergier
med ”grants-delen” av RISE-instituten och de ”grants office” som finns inom
universitet och högskolor.
Teknikföretagens förväntningar på RISE supportkontor är:
 Kvalitet: Korrekt rådgivning med kontinuerlig kvalitetskontroll
 Konsistens: Neutralt och öppet för alla branscher
 Tillgänglighet: Flexibilitet och snabbhet i verksamheten
 Egen erfarenhet: Värdefullt med egen erfarenhet av EUforskningsprojekt
 Kursverksamhet: Relevanta hands-on kurser
 Legala och finansiella frågor: Relevant och kompetent rådgivning i vad
som gäller för ansökningar, ekonomi och IPR
 Uppsökande verksamhet: ”Scanning” av aktuella utlysningar utifrån
företags perspektiv
 Nätverk: Värdefullt med nätverk för de som redan har ”grants office” i
företag och de som inte har. Även nätverk för potentiella deltagare i
konsortier kopplat till relevanta utlysningar.
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Forum för företags erfarenhetsutbyte
Teknikföretagen har ett intresse av aktiviteter som även riktar sig till större
företag. Det skulle kunna utgöras av att skapa ett forum för utbyte mellan företag
med stor erfarenhet av EU-forskning och företag med mer begränsad erfarenhet.
Inom vissa företag, t.ex. AB Volvo och Ericsson, finns en sedan flera år uppbyggd
erfarenhet av EU-forskningsprojekt. Det finns en potential i att dessa företag delar
med sig av denna erfarenhet till andra företag med mindre eller ingen erfarenhet
av EU-program. Teknikföretagen skulle kunna stötta RISE att bygga upp detta
erfarenhetsutbyte.
Positivt med nära samarbete
Teknikföretagen och TEBAB har tillsammans ett värdefullt nätverk av företag och
skulle kunna bidra till att nå ut med information om Horizon 2020 till fler företag.
Det ligger väl i linje med vår målsättning få fler företag att se potentialen i ett
utökat europeisk samarbete inom forskning och innovation. Vi ställer oss därför
mycket positiva till ett nära samarbete med det nya supportkontoret.
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