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Remiss angående: Inbjudan att inkomma med synpunkter på
Vinnovas rapport beträffande en nationell teknikparksfunktion
i anslutning till ESS och MAX IV
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Tillväxtverket är öcksä förvältände myndighet för niö
regiönälföndsprögräm öch ett gränsregiönält sämärbetsprögräm söm finänsieräs äv EU:s
regiönälä utvecklingsfönd.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.
Vinnövä här fätt i uppdräg ätt tä främ en räppört ängäende en nätiönell
teknikpärksfunktiön i änslutning till ESS öch MAX IV. Tillväxtverket vill ge följände
medskick:
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Vinnova föreslår att en ny samägd organisation får ansvar för en
Teknikparksfunktion. Teknikparksfunktionen föreslås utgå från en teknikpark i
Science Village med noder på flera ställen i Sverige. Regionala noder är viktigt
och här skulle det gynna processen om man nyttjar Tillväxtverkets regionala
förankring.



Det är viktigt att tydliggöra nyttan för ESS och MAX IV även för andra regioner
och därmed säkerställa att ESS och Max IV inte blir en regional utan en nationell
angelägenhet. Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt i processen ha en
dialog med samtliga regioner och få klarlagt vad som är angeläget och framtida
nytta för dem.



Sveriges samtliga regioner bör involveras framtagande av en plan för nationell
tillgänglighet så att det mobiliseras ett gemensamt ägarskap – såväl för den
nationella planen som ESS och MAX IV.



Smart specialisering kan ge viktig information om vilka områden som är
prioriterade i Sveriges regioner, var expertis finns i landet och vilka som därmed
i första hand bör involveras i uppbyggnaden av teknikparkerna. Genom smart
specialisering kan man kartlägga vilka kunskapstillgångar det finns i Sverige
vilket kan vara av stort värde för uppbyggnaden av effektiva teknikparker.
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Uppbyggnaden av teknikparksfunktionen kring ESS och MAX IV är ett bra
tillfälle att utveckla nya modeller för att skapa bryggor mellan FoU och
entreprenörer. Här kan man nyttja kunskapen hos befintliga teknikparker och
företagsinkubatorer till att facilitera samverkan mellan stora företag, små
företag och start-ups.



Samverkan är en framgångsfaktor vad gäller internationell konkurrenskraft –
även här är det viktigt att involvera regionerna och dess olika aktörer som till
exempel företag och regionala universitet/högskolor.



En nationell samordning gällande EU finansiering relaterat till ESS och MAX IV
skulle underlätta för att katalysera prioriterade satsningar.



Lyft tydligare in hållbarhetsaspekten i alla delar av verksamheten.



En ännu tydligare målbild skulle underlätta processen framåt och den regionala
förankringen.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningsdirektör Tim Brööks.
Ceciliä Jöhänssön här värit föredrägände.

Tim Brööks
Cecilia Johansson
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