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INNSPILL TIL EU-KOMMISJONENS GRØNNBOK OM FRAMTIDIG EUROPEISK
FORSKNINGSPROGRAM

Vi viser til epost av 10. februar 2011 med invitasjon til innspill til EUs grønnbok.

Simula Research Laboratory (Simula) finner målene og utfordringene som er presentert i Grønnboken
fornuftige. De svarer godt på innspillene vi sendte Kunnskapsdepartementet 17. oktober 2010. Dette er noen
utfordringer og prioriteringer som Simula anser som viktige:

Styrke grunnforskningen og kvaliteten i forskningen
Vi tror at en del av virkemidlene vi har gjennom Norges forskningsråd også kunne gitt stor gevinst i EU, og
bidratt til å løse noen av utfordringene som er listet i Grønnboken. Langsiktige prosjekter med sterke føringer
på grunnforskning og innovasjon er nyttig. EU-kommisjonen burde derfor se til de norske ordningene for
Sentre for fremragende forskning (SFF) og Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). SFFer og SFIer med
partnere fra hele EU området vil kunne tilføre mye til kunnskapsbasen og verdiskapningen i EU.

Styrke internasjonalt samarbeid (også utenfor EU)
For mange tematiske utfordringer vil den beste kompetansen, kulturforståelsen og verdipotensialet finnes
utenfor Europa. Det er viktig å styrke prosjektene med partnere som har denne bakgrunnen. Det vil gi
kompetanseheving i Europa og utvikling av teknologi tilpasset andre markeder. Det bør derfor åpnes for at
partnere utenfor Europa kan motta støtte fra prosjektene. En slik støtte bør da begrunnes med behovet for
kompetanse som ikke finnes i Europa eller kulturelle betingelser.

Sikre at resultater fra grunnforskningen gir samfunnsnytte og nye vekstbedrifter
Selv langsiktig og grunnleggende forskning bør relatere resultatene til nye produkter, tjenester, markeder og
verdiskapning eller samfunnsnytte. Teknologiprosjektene kunne styrkes ved å legge enda mer vekt på å ha
tverrfaglige partnere med kompetanse innen teknologi, produktdesign, marked og forretningsmodeller.

Øke deltakelsen, innflytelsen og nytteverdien for SMBer
Vår erfaring fra noen av EU prosjektene er at SMBer bidrar med innovative løsninger. Vi mener at det bør
legges mer vekt på deltakelse og påvirkning fra SMBer i evalueringen av prosjektsøknader, for på den måten
å stimulere til teknologiske fremskritt og store verdiskapninger. Det er mulig man også bør gjøre støttegraden
bedre og mer fleksibel for denne type bedrifter, spesielt for små bedrifter med få ansatte.
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