
 

     

 

Smartare regioner  
 

Välkommen! 
 
 

Smart specialisering och den nya generationens innovationsstrategier är viktiga redskap för 

utvecklingen av de svenska regionerna. De är också verktyg för att förverkliga ambitionerna 

i Europa 2020 och Innovation union.  

 

Som en fortsättning på Reglabs seminarieserie Smarta regioner från 2012, kör vi nu igång 

ett utvecklingsprojekt för de regioner som ska gå vidare och utveckla sin RIS 3/smart 

innovationsstrategi, genom att använda twinning. Utvecklingsprojektet är ett praktiskt 

orienterat kunskaps- och erfarenhetsutbyte, med utgångspunkt i kollegialt lärande och 

samarbete. 

 

Vårt första möte i utvecklingsprojektet äger rum på Saturnus konferens, Hornsgatan 15, 

Stockholm, den 3 april 2014. Vi sätter in utvecklingsprojektet i sitt sammanhang och går 

igenom förväntningar och målsättningar hos deltagande regioner, för att sedan kunna gå 

vidare med grunderna i de framtida, smarta, regionala innovationssystemen.    

 

Innehåll: 

 

 En kort genomgång av syftet med seminarieserien och tillbakablick 

 Genomgång av smart specialisering, dess roll i EU projektet och S3 plattformen  

 Lägesbeskrivning och identifiering av utvecklingsområden 

 Introduktion till twinning-konceptet och etablering av partnerskap 

 

För alla deltagande organisationer finns nu också möjlighet att söka delfinansiering hos 

Tillväxtverket för de kostnader som uppstår i och med twinningträffar mellan de 

gemensamma tillfällena, för mer information se: 

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/regionalti

nnovationsarbeteochkluster.4.21099e4211fdba8c87b800016981.html 

 

 

Som ni alla vet bygger Reglabs projekt på allas delaktighet och engagemang. Programmet 

utgår från deltagarnas behov och regionala utmaningsområden inom smart specialisering. 

Det är därför viktigt att alla deltagande organisationer skickar in sina korta presentationer till 

första träffen och deltar aktivt i twinningarbetet mellan de gemensamma träffarna.  

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/regionaltinnovationsarbeteochkluster.4.21099e4211fdba8c87b800016981.html
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/regionaltinnovationsarbeteochkluster.4.21099e4211fdba8c87b800016981.html


 

     

 

Program, torsdag 3 april, 2014 

 

09.30 Frukost och mingel 

 

10.00 Introduktion: Reglab hälsar välkomna och redovisar bakgrund och syfte med 

 utvecklingsprojektet. Genomgång av upplägg, förutsättningar och program 

 

10.15 Kort tillbakablick Smarta regioner 2012  

 

10.30 VINNOVA Innovationssystem – att tänka smart på tvären 

 

11.00 Tillväxtverket - vad gäller 2014-2020? 

 

12.00 Lunch 

 

13.00 Presentation av plattformen S3 

 

13.30 Twinning– genomgång av inskickat material 

 

14.45 Kaffepaus 

  

15.15 Gruppövning, problemområden 

 

16.00 Etablering av partnerskap 

 

16.15 Summering och reflektion kring dagen, upplägg dag 2 

 

16.45 Avslut 

 

 

 

Aktuell information om utbildningen kommer att finnas på www.reglab.se/ där alla deltagare 

också får en egen inloggningsidentitet för att via hemsidan kunna följa, bidra och diskutera 

kursen.    

 

 

För ytterligare upplysningar, kontakta: 

Fredrik Rakar, Reglab, fredrik.rakar@skl.se 08- 452 72 21 

Monika Jönsson, Region Dalarna, monika.jonsson@regiondalarna.se, 023-77 70 96. 
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