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Region Dalarna tackar för möjligheten att lämna synpunkter på underlaget 
och vill inleda med att betona vikten av ett intensifierat omställningsarbete 
för att nå uppsatta energi- och klimatmål. Det är också helt i linje med 
Dalarnas regionala utvecklingsstrategi, Dalastrategin 2030 och vår nyligen 
antagna strategi för hållbar smart specialisering; Dalarnas Regionala 
Innovationsstrategi.  

 

Övergripande synpunkter  
Arbetet för fortsatt och intensifierad klimatomställning är helt centralt för att 
skapa goda levnadsförhållanden, för lokal och regional attraktions- och 
konkurrenskraft.  

I hindersanalysen lyfter myndigheterna gemensamt fram behovet av ökad 
innovationstakt. Utredningen pekar på att innovation är en central drivkraft i 
processen för näringslivets klimatomställning och flera förslag syftar till att 
öka utbudet av innovativa tekniker och produkter, dels via statliga stöd, dels 
via ökad efterfrågan.  

Region Dalarna saknar regionernas roll i arbetet med näringslivets 
klimatomställning. Flera av förslagen i rapporten belyser vikten av 
innovation som underlättar teknikskiften och i det sammanhanget spelar 
regionerna en betydande roll. Sedan 2021 ställer EU kommissionen villkor 
på att alla Europas regioner har regionala innovationsstrategier eller smart 
specialiseringsstrategier för hållbar utveckling. Dessa strategier ska bidra till 
en grön transformation  genom innovation.  

Strategierna är ett nödvändigt villkor för regionernas tillgång till ERUF-
programmen som är viktiga finansieringsinstrument för innovationer som 
kan bidra till teknikskiften och grön omställning. Framtagandet av 
strategierna sker i nära samverkan med det regionala 
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innovationsekosystemet. Region Dalarna menar vidare att det är viktigt att 
regionala och nationella innovationssatsningar synkroniseras så de 
förstärker varandra.  

EU-kommissionen och EU:s regionkommitté har initierat ett pilotprojekt 
tillsammans med över 50 europeiska regioner och nationella myndigheter i 
syfte att vidareutveckla flernivåsamverkan och sektorsövergripande 
samarbeten där målet är innovation som bidrar till grön omställning – 
Partnerskap för Regional Innovation (PRI). 

Region Dalarna deltar i PRI-piloten tillsammans med regioner i NMS, ÖMS 
samt Tillväxtverket och Vinnova. Gemensamt ska metoder utvecklas för att 
synkronisera innovationsarbetet i EU, nationellt och regionalt för att bidra till 
en hållbar klimatomställning i näringslivet. 
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