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Uppdrag att ta fram förslag till strategi för det svenska
deltagandet i Europeiska unionens ramprogram för forskning
och innovation, Horisont Europa
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
(Forte), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
(Formas), Rymdstyrelsen, Statens energimyndighet, Verket för
innovationssystem (Vinnova) samt Vetenskapsrådet att ta fram ett förslag till
strategi för det svenska deltagandet i Europeiska unionens ramprogram för
forskning och innovation, Horisont Europa. Synpunkter från andra relevanta
aktörer bör inhämtas.
Uppdraget innefattar att analysera det tidigare svenska deltagandet i
nuvarande och tidigare ramprogram. Myndigheterna ska utifrån analysen
beskriva vad som bör känneteckna ett värdefullt och strategiskt svenskt
deltagande i ramprogrammet. Vidare ska myndigheterna beskriva mål för det
svenska deltagandet, inklusive kvantitativa mål, och lämna
rekommendationer för hur dessa kan förverkligas. Förslaget till mål och
rekommendationer ska också omfatta en beskrivning av hur europeiska
partnerskapsprogram på bästa sätt kan skapa synergier med nationella
program. Myndigheterna ska beskriva hur förslaget till strategi förhåller sig
till andra relevanta europeiska satsningar under kommande programperiod
samt klargöra möjliga synergier med nationella insatser.
Uppdraget ska redovisas av Vinnova till regeringen
(Utbildningsdepartementet) senast den 30 oktober 2020.
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Skälen för regeringens beslut

Den nationella forskningspolitiken styrs av propositioner som sedan 1980talet presenterats vart fjärde år. Den europeiska forskningspolitiken fastställs
genom ett sjuårigt ramprogram som bestäms genom förhandlingar i EU:s
råd och parlament. För att maximera nyttan för svensk forskning och
innovation samt för att möjliggöra största möjliga samspel och synergi
mellan den nationella forskningspolitiken och det europeiska
ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa, bör mål
och strategi för det svenska deltagandet i ramprogrammet tas fram. Ett
strategiskt svenskt deltagande förväntas även bidra till att stärka nationell och
europeisk konkurrenskraft samt förmågan att hantera olika
samhällsutmaningar. Det nionde ramprogrammet inleds 2021, samma år som
den kommande forskningspolitiska propositionen förväntas behandlas av
riksdagen.
Det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation har med tiden
blivit alltmer integrerat med nationella forsknings- och
innovationssatsningar. Medel från ramprogrammet är nu en viktig del av
finansieringen av svensk forskning och innovation. En allt större del av
insatserna inom ramprogrammet kräver medfinansiering från nationella
forskningsbudgetar. Kravet på medfinansiering kommer att utökas ytterligare
i det kommande ramprogrammet, Horisont Europa.
På regeringens vägnar

Matilda Ernkrans

Christian Hansen
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Kopia till
Statsrådsberedningen/EUK, SAM
Justitiedepartementet/SSK
Försvarsdepartementet/MFU
Socialdepartementet/SAM
Finansdepartementet/BA, SBA, FMA
Miljödepartementet/KE-SM
Näringsdepartementet/EIN, LB-SMF
Kulturdepartementet/KL
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Infrastrukturdepartementet/E-HIE, US
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
RISE Research Institutes of Sweden AB
Svenskt Näringsliv
Teknikföretagen
Tillväxtverket
Transportstyrelsen
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Adressater
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Box 38084
100 64 Stockholm
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Box 1206
111 82 Stockholm
Rymdstyrelsen
Box 4006
171 04 Solna
Statens energimyndighet
Box 310
631 04 Eskilstuna
Verket för innovationssystem
101 58 Stockholm
Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm
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