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Om detta dokument 
Detta dokument är en reserapport från besök i EU-kommissionen och 
Europaparlamentet av en delegation från programkontor och programstyrelse i 
Viable Cities. 
Preliminär version 

Om Viable Cities 
Viable Cities är ett program inriktat på innovation för smarta och hållbara städer. 
Det är ett av 17 strategiska innovationsprogram inom ramen för en gemensam 
satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är 
att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara 
lösningar på globala samhällsutmaningar. Viable Cities samordnas av KTH. 
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Vad var syftet med möten i Bryssel? 
Syftet var att få information om det nya innovationsprogrammet European Innovation Council samt om 
planerna för FP 9 samt att göra det svenska forsknings- och innovationsprogrammet Viable Cities känt 
bland dem som i Kommissionen och Parlamentet ansvarar för motsvarande frågor.  

 

Vilka träffade vi? 
Vi hade möten med den nye generaldirektören för DG Forskning, Jean-Eric Paquet, tjänstemän på DG 
Forskning och i Generalsekreteriatet samt medarbetare hos kommissionärerna för forskning och klimat. 
I Europaparlamentet träffade vi MEP Cecilia Wikström.  

Ambassadör Åsa Webber ordnande två möten med representanter för svenska företag, Stockholm stads 
kontor i Bryssel samt svenska medarbetare i kommissionen.   

 

Vilka är de viktigaste informationerna om European Innovation 
Council  
European Innovation Council har startat sin verksamhet under 2018. Programmet löper över tre år och 
har en finansiell ram på 2,7 miljarder euro, mer än 27 miljarder kronor. EIC har genomfört en första 
utlysning. Det kommer ytterligare utlysningar under 2018 och 2019. 

För mer information se länk i bilaga.  

 

Vad är nytt i FP 9? 
Kommissionen kommer  

 den 2 maj att presentera förslag till EUs nästa finansiella ramprogram för tiden 2021-2028. 

 den 6 juni att presentera förslag till FP 9, som kommer att ersätta Horizon 2020. 

FP 9 kommer att bestå av tre pelare, två bottom-up för forskning resp innovation, en pelare som består 
av ”missions”, dvs program för att lösa stora samhällsproblem. FP 9 kommer att markera en 
vidareutveckling från ”challenges” to ”missions”. I en rapport om ”Mission-Oriented Research & 
Innovation in the European Union” finns tankarna bakom denna nya inriktning. För mer info se länk i 
bilaga. 

I höst vill kommissionen ha till stånd en bred diskussion om den nya inriktningen av forsknings- och 
innovationsprogrammet.  
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Hur tänker man om städer i förhållande till den traditionella 
forskningsagendan? 
Städer kommer att lyftas fram som ett centralt begrepp i den nya forsknings- och innovationsagendan.  

Det finns två resonemang bakom detta. Det ena är att göra EUs roll för städer och medborgarna 
tydligare. Det andra är att städer integrerar forskning och innovation inom klimat, energi, miljö, 
transporter, cirkulär ekonomi, delningsekonomi mm.  

I skriften om ”missions” ges exempel på hur man tänker att detta ska gå till. Av de tre presenterade 
exemplen handlar det första om klimatförändringar med en ”mission” att skapa 100 carbon neutral cities 
by 2030.  

 

Vilka kommentarer fick vi på presentationen av Viable Cities? 
Genomgående stort intresse för Viable Cities såväl i kabinett som DG Forskning och i EP: ”Det är inte ni 
som ska komma till oss, det är vi som bör komma till er för att lära”, sa Kurt Vandenberghe, som i DG 
Forskning är ansvarig för FP 9.  

Alla som vi träffade ville fortsätta kontakterna och lära mer om hur Sverige arbetar med smarta och 
hållbara städer.  Jan-Eric Pacquet sa att han ville ha en inbjudan att komma till Stockholm och fortsätta 
diskussionen, vilket vi lovade att han skulle få.  

 

Vilka slutsatser kan vi dra från mötena i Bryssel och vilka initiativ 
bör vi planera? 
En första slutsats är att den inriktning som Energimyndigheten, Vinnova och Formas har gett till Viable 
Cities är i linje med de nya idéerna som nu diskuteras i EU-kommissionen och som kan väntas slå igenom 
i den nya långtidsbudgeten och FP 9 från och med 2021. I DG Forskning ser man fram emot att Sverige 
tar en aktiv roll i den diskussion som kommer att starta efter presentationen i början av juni av förslaget 
till FP 9. Man vill gärna kunna använda Viable Cities som en förebild och som ett bevis på realismen i 
förslaget till FP 9.  

En andra slutsats är att Viable Cities redan under tiden fram till 2021 bör ta vara på de möjligheter som 
European Innovation Council erbjuder. Vi behöver hitta former för att etablera samarbeten och utveckla 
projekt, som kan få finansiering från EIC. 

En tredje slutsats är att Sverige som medlemsland och Viable Cities som ett nyskapande forsknings- och 
innovationsprogram bör ta ledningen i diskussion om EUs framtida insatser när det gäller Smarta och 
hållbara städer. Viable Cities kan bidra till detta genom att till hösten ordna en Europa-dag, Viable Cities 
Europe, förslagsvis i samarbete med EUs Stockholms-kontor.   
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Tack för planering och support 
Tack till ambassadör Åsa Webber och Sara Holmberg vid Svenska PermRep för all hjälp med kontakter 
och program, support och gästfrihet.  

 

Stockholm den 10 april 

Allan Larsson, ordförande  

Olga Kordas, programchef  

Mikael Anneroth, styrelseledamot 
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Bilaga – Länkar till dokument 
 

European Innovation Council.  
http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=home 

 

Mission-Oriented Research and Innovation. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/mazzucato_report_2018.pdf 

 

One stop-shop for cities:  
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities_en 

Portal with all relevant information for cities. 

 

Urban Agenda for the EU:  
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda 

This page includes information on the 12 partnerships and its members.  

 

URBIS:  
http://eiah.eib.org/about/initiative-urbis.htm   

Urban investment advisory platform within the European Investment Advisory Hub (EIAH). URBIS is set 
up to provide advisory support to urban authorities to facilitate, accelerate and unlock urban investment 
projects, programmes and platforms. URBIS has been developed in partnership by the European 
Commission and the EIB in the context of the One stop-shop for cities and in support of the ambitions 
defined in the Urban Agenda for EU. 

 

Smart Specialisation platforms:  
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ 

  

Urban innovative actions: 
http://www.uia-initiative.eu/en 

4th call of the Urban Innovative Actions should be launched around October/November. Potential topics: 
Digital transition, Sustainable use of land, nature based solutions, Urban poverty, Urban security. 

http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=home
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/mazzucato_report_2018.pdf
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities_en
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda
http://eiah.eib.org/about/initiative-urbis.htm
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
http://www.uia-initiative.eu/en

