
Regeringen 
Regeringsbeslut I 6 

2018-07-12 
N2018/04125/IFK 

Näringsdepartementet 
Verket för innovationssystem 

101 58 Stockholm 

 

Proj. n!' 

Uppdrag att förstärka arbetet med internationella 

innovationssamarbeten 

VERKET FOR 
IN  

Ank. 2018 -07- 24 

D/onr  2OKS- 05069 — 

 

Regeringens beslut 
Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att förstärka 
arbetet med strategiska internationella innovationssamarbeten och 
innovationspartnerskap samt bistå Regeringskansliet i realisering av dessa 
samarbeten. 

Vinnova ska identifiera, genomföra och intensifiera insatser som bidrar till 
strategiskt relationsbyggande och långsiktigt innovationsfrämjande i 
prioriterade länder och regioner. Insatserna ska underlätta utveckling och 
genomförandet av strategiska innovationssamarbeten inom ramen för till 
exempel innovationspartnerskap och samförståndsavtal. Insatserna bör 
utformas i syfte att komplettera och förstärka andra främjarinsatser inklusive 
regeringens utsända innovations- och forskningsråd; utlandsverksamheten 
för strategiskt främjande av innovation, forskning och högre utbildning. 

Vinnova ska verka för ett efterfrågebaserat och aktörsdrivet arbetssätt 
genom effektivare samordning mellan myndigheter av internationella 
innovationssamarbeten samt dialog med näringslivet. Uppdraget ska utföras 
genom samverkan med relevanta myndigheter som ansvarar för olika delar 
av forsknings- och innovationspolitiken, i nära dialog med Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet). 

Uppdraget är en viktig insats i att utveckla innovationssystemet och för dess 
genomförande får utgifter belasta anslag 1:2 Verket för innovationssystem: 
Forskning och utveckling. 

Telefonväxel:  08-405 10 00 
Fax: 08-411 36 16 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 70 
E-post n.registrator@regeringskansliet.se 



Resultatet av uppdraget och redovisning av hur medlen har använts ska ske i 
årsredovisningen. I rapporteringen ska Vinnova redogöra för vilka insatser 
som genomförts. 

Skälen för regeringens beslut 
För att bibehålla Sveriges position som en ledande kunskapsnation med ett 
av världens främsta innovationssystem har på senare tid satsningar gjorts för 
att utveckla bilaterala internationella innovationssamarbeten med strategiskt 
intressanta länder. Utifrån Sveriges styrka och attraktivitet som 
innovationsland har innovationspartnerskap slutits med Tyskland, Frankrike 
och Indien under 2017 och 2018. Sedan tidigare finns även ett strategiskt 
partnerskap med Brasilien på innovationsområdet. Därtill har Vinnovas 
insatser omfattat uppdraget att utveckla den nationella samordnings-
funktionen IntSaml och placering av innovationsscouter i  Silicon Valley  och 
Tel Aviv. 

Svenska innovationsaktörer, såsom företag, lärosäten, forskningsinstitut och 
offentlig sektor har behov att stärka sina internationella innovations-
samarbeten, inte minst med framväxande kunskapsekonomier. Strategiska 
internationella innovationssamarbeten och innovationspartnerskap är viktiga 
för att uppnå internationellt konkurrenskraftig innovationskraft och 
produktion, högt upp i förädlingskedjan. De möjliggör nära kontakter mellan 
starka innovationsaktörer i Sverige och utlandet för att skapa fler och bättre 
affårsmöjligheter för svenska företag, stärka forskning och utbildning inom 
universitet och högskolor, stödja innovationsprocesser samt attrahera 
investeringar och kompetens till Sverige. 

För att fullt ut dra nytta av innovationssamarbetens och innovations-
partnerskaps möjligheter krävs ett systematiskt och ambitiöst arbete med att 
utveckla och underhålla strategiska relationer. Detta förutsätter ett långsiktigt 
helhetsgrepp med uthållighet avseende resurser och arbetssätt. Förstärkta 
strategiska relationer inom innovationsområdet har visat sig kunna bidra till 
främjandet av både export och investeringar. Med en kraftsamling på 
området ökar Sveriges internationella attraktivitet och förmåga som global 
innovationspartner. 

Den nationella samordningsfunktionen för finansiering och samordning av internationella forsknings- och 
innovationssamarbeten utanför EU (IntSam) som Vinnova getts i uppdrag att inrätta i samverkan med andra 
forskningsfinansiärer (sid 103 i Regeringens proposition 2016/17:50 Kunskap i samverkan — för samhällets 
utmaningar och stärkt konkurrenskraft) (VR, FORMAS, FORTE,  STEM,  STINT och Rymdstyrelsen). 
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Mikael Damberg 

På regeringens vägnar 

Annika Holmber1g4 7 

Kopia till 

Statsrådsberedningen, SAM 
Utrikesdepartementet, FH 
Finansdepartementet,  BA 
Utbildningsdepartementet, F och UH 
Miljö- och energidepartementet, KL och  EE 
Näringsdepartementet, EUI, FF, FÖF och  SUN 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 
Rymdstyrelsen 
Statens energimyndighet 
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning 
Vetenskapsrådet 
Sveriges export- och investeringsråd 
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