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Enligt sändlista 

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och 
innovationssamarbetet 

1 bil aga 

Regeringens beslut 

Regeringen ger Verket för innovationssystem ( V I N N O V A ) , 
Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande (Formas), Forskningsrådet för arbetsliv och 
socialvetenskap (FAS), Statens energimyndighet (STEM), 
Rymdstyrelsen samt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 
analyser (Tillväxtanalys) i uppdrag att gemensamt utforma och 
genomföra aktiviteter i syfte att långsiktigt stärka det svensk-kinesiska 
forsknings- och innovationsarbetet och därigenom främja svensk 
kunskapsutveckling och förutsättningar för tillväxt. 

Uppdraget ska bedrivas enligt riktlinjerna i bilagan. Vidare ska de förslag 
som redovisats 2011 i rapporten Föreslå områden för förstärkt långsiktigt 

forsknings- innovations- och utbildningssamarbete med Kina 
(U2010/7180/F) beaktas. Uppdraget ska ske inom deltagande 
myndighets befintliga uppdrag och ekonomiska ramar. 

I uppdraget ingår att myndigheterna inom ramen för ett strukturerat 
samarbete arbetar i dialog med lärosäten som de finansierar samt institut 
och näringsliv. V I N N O V A ska ansvara för samordning och ledning av 
aktiviteterna. Arbetets utfall ska utvärderas senast den 1 juli 2015. 

Myndigheterna ska senast den 30 april 2012 redovisa ett förslag t i l l 
arbetsplan. Återrapportering ska ske årligen t i l l Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet 
och Miljödepartementet med kopia t i l l Landsbygdsdepartementet). 
Återrapporteringen ska bl.a. omfatta en redovisning av de insatser som 
har initierats och arbetets utfall. Den årliga rapporteringen ska ske inför 
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möte med den gemensamma bilaterala kommittén för vetenskapligt och 
tekniskt samarbete (Joint Committée). 

Skälen för regeringens beslut 

Kina bedöms som ett land av hög strategisk vikt för forsknings
samarbeten för att stärka svensk kunskapsutveckling, konkurrenskraft 
och förutsättningar för tillväxt. Regeringen uppdrog i december 2010 åt 
V I N N O V A , Vetenskapsrådet, Formas, FAS och STEM att gemensamt 
föreslå områden för förstärkt, långsiktigt forsknings- innovations- och 
utbildningssamarbete med Kina. Myndigheterna har i september 2011 
redovisat detta uppdrag. Regeringen bedömer att nästa steg är att 
omvandla resultaten från detta uppdrag t i l l konkreta insatser. 

På regeringens vägnar 

Sändlista 

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 
Vetenskapsrådet 
Rymdstyrelsen 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
Statens energimyndighet 
Verket för innovations sys tern 

Kopia t i l l 

Justitiedepartementet/L3 
Utrikesdepartementet/ASO 
Försvarsdepartementet/SSP 
Socialdepartementet/VS 
Finansdepartementet/BA 
Landsbygdsdepartementet/ELT 
Miljödepartementet/MK 
Näringsdepartementet/FIN, E 
Riksdagen, utbildningsutskottet 
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