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Presentatör
Presentationsanteckningar
Hur har regionen arbetat med ”hållbarhet” och ”hållbar utveckling” i framtagandet och genomförandet av regionens smart specialiseringsstrategi?Syftet med smart specialisering är att regionalpolitik ska bidra till smart, hållbar och inkluderande tillväxt i hela Europa. Med inkluderande avses här jämlikhet där kön är en variabel av flera i strävan för en inkluderande och hållbar tillväxt.En kärna = horisontellt = hållbart + hur nya beteenden + teknologi kan hjälpa till med hållbarhet (ur de tre dimensionerna).



Smart specialisering
• Regionala forsknings- och innovationsstrategier 

för smart specialisering (RIS3-strategier) är 
integrerade, platsbaserade ekonomiska
transformationsagendor



Smart specialisering
EU-förordningen 1301/2013 

Smart specialiseringstrategi innebär regionala 
innovationsstrategier som ställer upp prioriteringar för att 
bygga upp konkurrensfördelar genom att utveckla och 
matcha forskningens och innovationens egna styrkor mot 
företagens behov för att kunna utnyttja framväxande 
möjligheter och marknadsutvecklingen på ett koherent 
sätt, och samtidigt undvika dubblerade och fragmenterade
insatser.

Presentatör
Presentationsanteckningar
EU-förordningen 1301/2013 som fastställdes av Europaparlamentet och Europeiska rådet 17 december 2013 är den rättsliga grund som definierar uttrycket ”smart specialiseringsstrategi”. Smart specialiseringstrategi innebär nationella eller regionala innovationsstrategier som ställer upp prioriteringar för att bygga upp konkurrensfördelar genom att utveckla och matcha forskningens och innovationens egna styrkor mot företagens behov för att kunna utnyttja framväxande möjligheter och marknadsutvecklingen på ett koherent sätt, och samtidigt undvika dubblerade och fragmenterade insatser. En smart specialiseringsstrategi kan ha formen av eller ingå i ett strategiskt politiskt ramverk för forskning och innovation (F&I). Smarta specialiseringsstrategier ska utvecklas genom att nationella eller regionala certifieringsmyndigheter och intressenter såsom universitet och andra högre utbildningsanstalter, industriella och samhälleliga partner involveras i en process för att upptäcka entreprenörsmöjligheter.



Den politiska grunden för RIS3
• Göra innovationer till en prioritet i alla regioner
• Fokusera investeringar och skapa synergieffekter
• Förbättra innovationsprocessen
• Förbättra styrningen och göra intressenterna mer 

engagerade
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https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_sv.pdf



Den ekonomiska grunden för RIS3
• Utveckla och implementera strategier för ekonomisk 

omvandling
• Tackla ekonomiska problem och samhällsproblem
• Göra regioner intressantare för internationella investerare
• Förbättra en regions interna och externa relationer
• Undvika överlappning och upprepning i utvecklingsstrategier
• Samla en ”kritisk resursmassa”
• Främja kunskapsspridning och teknisk mångfald
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https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_sv.pdf



Den rättsliga grunden?

EU-förordningen 1301/2013 som fastställdes av Europaparlamentet och Europeiska 
rådet 17 december 2013 är den rättsliga grund som definierar uttrycket ”smart 
specialiseringsstrategi”.

• Smart specialiseringstrategi innebär nationella eller regionala 
innovationsstrategier som ställer upp prioriteringar för att bygga upp 
konkurrensfördelar genom att utveckla och matcha forskningens och 
innovationens egna styrkor mot företagens behov för att kunna utnyttja 
framväxande möjligheter och marknadsutvecklingen på ett koherent sätt, 
och samtidigt undvika dubblerade och fragmenterade insatser.

• En smart specialiseringsstrategi kan ha formen av eller ingå i ett 
strategiskt politiskt ramverk för forskning och innovation (F&I).

• Smarta specialiseringsstrategier ska utvecklas genom att nationella eller 
regionala certifieringsmyndigheter och intressenter såsom universitet 
och andra högre utbildningsanstalter, industriella och samhälleliga 
partner involveras i en process för att upptäcka entreprenörsmöjligheter.

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_sv.pdf
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https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_sv.pdf

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_sv.pdf


Vilka utmaningar är relevanta 
kopplat till smart specialisering?
• Tydliga regionala skillnader i Sverige i fråga om 

innovationsresultat och konkurrenskraft.
• Brist på kritisk massa av insatser för 

specialiseringarna i Norra Mellansverige
• Låg andel små och medelstora företag tar fram 

innovationer
• Andelen kvinnliga företagare hör till de lägsta 

bland OECD-länderna
• Brist på IT-specialister



Hur får vi ihop smart 
specialisering och 
hållbar utveckling i 
Norra Mellansverige?



Hållbarhet på olika sätt, i olika 
perspektiv
• Bevarande vs ansvaret att utveckla
• De tre dimensionerna och de sjutton målen
• Regionalt hållbar utveckling vs globalt hållbar utveckling
• Värdeskapandet
• Jämställdhet 
• Transformationer, samhällsutmaningar och missioner
• Resiliens, robusthet och förmåga att möta förändring
• EDP
• Kan vi få ihop tre regioners specialiseringar till en helhet?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Finns det någon specialisering som vi borde valt bort pga av kriterier om hållbar utveckling.Nej. Men om vi hade valt en som handlar om oljeutvinningsteknik i Norge hade jag haft dåligt samvete.Sedan kan det finnas aspekter som är utmanande och som behöver hanteras. T ex hållbart brukande av skog. Elanvändning vid digitalisering. Export av teknologi som innebär avverkning av regnskogar. Ökat resande genom turism. Digital teknik som inte kan nyttjas av de som inte har tillgång till bredband eller som har funktionsvariationer. Ojämställda branscher. Men allt detta adresserar vi och jobbar med.



Presentatör
Presentationsanteckningar
Att stärka hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken har de senaste åren varit en tydlig ambition från regeringens sida. Det har bland annat tagit sig uttryck genom tydliga skrivningar i En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 där det bl.a. framgår att Hållbarhetsdimensionerna – ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet – ska vara en integrerad del av det regionala tillväxtarbetet och ligga till grund för alla prioriteringar och i särskilda uppdrag. I höstbudgeten som presenterades 18 september framgår även ett nytt mål för den regionala tillväxtpolitiken Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet. Även förordningar har fått förstärkta hållbarhetsskrivningar. Exempelvis förordning (2017:583) för regional tillväxt där §4 uttrycker tydligt krav på integrering av hållbarhetsdimensionerna i det regionala tillväxtarbetet. 
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Presentationsanteckningar
Tillväxtverket har sommaren 2019 fått regeringens uppdrag att stärka och utveckla arbetet med hållbarhet i det regionala tillväxtarbetet. För att få ett så tydligt och effektivt genomförande som möjligt kommer varje region att skriva en förändringslogik med fokus på vilken förflyttning som regionen vill uppnå. Förändringslogiken består av tre delar vilka beskrivs nedan. Tillväxtverket kommer att tilldela samtliga regioner 100 000 kr i startbidrag för att möjliggöra en snabb process med att ta fram den samlade behovsinventeringen. I Agenda 2030 pekas just på behovet av nya sätt att identifiera och ta sig an komplexa samhällsutmaningar. I agendan tas ett helhetsgrepp kring hållbar utveckling och man betonar att de tre olika perspektiven är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra. Kritiska faktorer för detta är att våra styrdokument, handlingsplaner och verktyg inte är utvecklade för detta och att aktörer i regionen, inklusive regionernas egen organisation inte tillämpar arbetssättet fullt ut. Vi behöver arbeta med att förbättra folkhälsan, öka jämställdheten, minska klyftorna och ställa om till ett fossilfritt och klimatneutralt samhälle samtidigt med en stärkt ekonomi som möjliggör en hållbar tillväxt och förbättrad välfärd.



Hållbar global 
utveckling

Hållbar regional 
utveckling

PO1 Ett smartare 
Europa genom 
innovation och 

smart ekonomisk 
omvandling

Särskilda mål 

PO2 Ett grönare 
och 

koldioxidsnålare 
Europa

Särskilda mål

Andra insatser för 
hållbar utveckling 

Hållbar utveckling 
i ERUF

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hållbar regional utveckling är för begränsande. Hållbar global utveckling bör vara det övergripande och som inkluderar regionens hållbara utveckling i alla tre dimensionerna.Konsekvenser om vi avgränsar oss till hållbar regional utveckling:Produktion av utrustning för oljeutvinning som är Vad är riktningsgivare för vad? Vad ska ERUF-programmets roll vara vs RIS4?



Två lite olika formuleringar av vad som ska 
känneteckna en hållbar utveckling
En utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina 
behov.

Our Common Future 1987

En utveckling som tillfredsställer 
dagens behov samtidigt som den 
lägger grunden för framtida 
generationers välstånd.

Presentatör
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Dagens behov ska kunna uppfyllas, samtidigt som utvecklingen lägger grunden för framtida generationers välstånd.Vi behöver utveckla energilösningar, hur vi ska bevara och utveckla biologisk mångfald, bekämpa fattigdom, etcEn något annorlunda formulering på hållbar utveckling. Pekar på ansvaret att driva en utveckling för att ge möjligheter till ett välstånd för framtida generationer. Våra insatser ska alltså ses som förutsättningsskapare för framtida generationer.Man kan annars lätt missledas i att vi ska avstå från utveckling – bara se till att bevara naturresurser.Det är alltså fel att avstå från att driva en utveckling.



Transformation vs bocka av hållbarhetsmål

Presentatör
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Johan Rockström har varnat för att hållbarhetsarbete inte får stanna med att man bockar av vilka av de 17 hållbarhetsmålen man bockar av i ett projekt eller en strategi. Därför gillar han den vänstra loggan bättre än den högra. Det är helheten – omställningen / transformationen det handlar om och där vi måste sträva efter att hitta synergierna mellan målen och mellan insatserna.



De tre hållbarhetsmålen och 
FN:s 17 globala hållbarhetsmål

https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-how-food-connects-all-the-sdgs.html
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Det sk bröllopstårtan, utvecklad av Johan Rockström SRC och Pavan Sukhdev.Visar hur biosfären hänger samman ned samhälle och ekonomi. Allt måste ses som en helhet.



Hållbar utveckling
Regionens hållbarhet – det 
”provinsiella”

Regional utveckling och tillväxt för 
en hållbar värld

Det räcker inte med en kula med 
bara Dalarna på… 

Gunnar Kärrbom, kyrkoherde i Mora 
april 2008



SMART SPECIALISATION À LA VÄRMLAND

Smarta sätt att organisera och 
utveckla befintliga regionala 
tillgångar för att skapa värden för 
användare och samhälle.

Specialiseringarna handlar både 
om vad vi är bra på, och vad vi är 
bra för.
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Och med fördel tillföra externa resurser genom att koppla upp oss i globala kunskapsflöden och värdekedjor.”… a dynamic strategic process where regions and Member States identify their long term competitive advantages based on local strengths, and define those actions that can lead them to maintain and/or create their competitive postition”Källa: Innovation Union Competitiveness Report, 2011



Genusintegrering

Omvärldsanalys v 1

Omvärldsanalys v 1
genusuppdaterad

Second opinion 
Genus på omvärldsanalysen

Strategi v 1

Strategi v 2
Genusuppdaterad

Second opinion
Genus på strategin

Rapport

Återkoppling om hur vi lyckats
integrera genus i strategin

Först i Europa!
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Samband mellan mer jämställda företag och branscher och lönsamhetKvinnor i företagets ledning ökar företagets lönsamhet. Pernilla Alexandersson, AddGender



Specifika utmaningar och insatser beroende på specialisering.
• Digitalisering av välfärdens tjänster. 
• Hur koda om den manligt dominerade verkstadsindustrin?
• Genusforskning som studerar och intervenerar.

Genusintegrering
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Presentationsanteckningar
Samband mellan mer jämställda företag och branscher och lönsamhetKvinnor i företagets ledning ökar företagets lönsamhet. Pernilla Alexandersson, AddGender



Skoglig
bioekonomi

Digitalisering av 
välfärdstjänster

Avancerad tillverkning 
och komplexa system

Naturen, kulturen och platsens 
digitaliserade upplevelser 

Systemlösningar 
med solel

FORSKNINGMARKNAD
Samhälls-
utmaningar

NÄRINGSLIV

PRIORITERING



Ur Horisont 2020

Samhällsutmaningar

• Demografisk utveckling 
• Globalisering
• Klimat, miljö och energi 
• Social sammanhållning.

• Hälsa, demografiska förändringar och 
välbefinnande.

• Livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk och 
skogsbruk, havs- och sjöfarts och 
inlandsvattenforskning och bioekonomi.

• Säker, ren och effektiv energi.
• Smarta, gröna och integrerade transporter.
• Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och 

råvaror.
• Europa i en föränderlig värld - inkluderande, 

innovativa och reflekterande samhällen.
• Säkra samhällen - skyddar frihet och säkerhet i 

Europa och dess medborgare.

Ur En nationell strategi för hållbar 
regional tillväxt och attraktionskraft
2015–2020

Presentatör
Presentationsanteckningar
SamhällsutmaningarnaAtt utgå från samhällsutmaningar i specialiseringarna är ett sätt att försöka säkerställa att det kommer att finnas efterfrågan på våra lösningar under lång tid. Det handlar även om att skapa en mening för ett engagemang bland aktörerna och slutligen ett sätt att bidra till Europa 2020-strategin. Region Värmland har i den här strategin valt att definiera samhällsutmaningarna i enlighet med EU:s forskningsprogram Horisont 2020:Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande.Livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk och skogsbruk, havs- och sjöfarts och inlandsvattenforskning och bioekonomi.Säker, ren och effektiv energi.Smarta, gröna och integrerade transporter.Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror.Europa i en föränderlig värld - inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen.Säkra samhällen - skyddar frihet och säkerhet i Europa och dess medborgare.



Samhällsutmaningar á la H2020
• Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande.

• Livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk och skogsbruk, havs- och 
sjöfarts och inlandsvattenforskning och bioekonomi.

• Säker, ren och effektiv energi.

• Smarta, gröna och integrerade transporter.

• Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror.

• Europa i en föränderlig värld - inkluderande, innovativa och 
reflekterande samhällen.

• Säkra samhällen - skyddar frihet och säkerhet i Europa och dess 
medborgare.

Presentatör
Presentationsanteckningar
SamhällsutmaningarnaAtt utgå från samhällsutmaningar i specialiseringarna är ett sätt att försöka säkerställa att det kommer att finnas efterfrågan på våra lösningar under lång tid. Det handlar även om att skapa en mening för ett engagemang bland aktörerna och slutligen ett sätt att bidra till Europa 2020-strategin. Region Värmland har i den här strategin valt att definiera samhällsutmaningarna i enlighet med EU:s forskningsprogram Horisont 2020:Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande.Livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk och skogsbruk, havs- och sjöfarts och inlandsvattenforskning och bioekonomi.Säker, ren och effektiv energi.Smarta, gröna och integrerade transporter.Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror.Europa i en föränderlig värld - inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen.Säkra samhällen - skyddar frihet och säkerhet i Europa och dess medborgare.



Mariana 
Mazzucato
• From market fixing to market 

creation.

• Professor Mazzucatos förslag 
fokuserar på missionsorienterade, 
strategiska investeringar i den 
offentliga sektorn för att katalysera 
ekonomisk aktivitet, stimulera 
innovation, lösa samhällsutmaningar 
och lägga grunden för framtida 
ekonomisk tillväxt.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Professor in the Economics of Innovation and Public Value at University College London 



Missioner i 
Horisont Europa
• Klimatanpassning, däribland 

omvandling av samhället
• Cancer
• Friska hav, kust- och 

inlandsvatten
• Klimatneutrala och smarta 

städer
• Markens tillstånd och livsmedel

If you have any inspiring ideas for a 
'moonshot' mission or feedback on Prof. 
Mazzucato's report, then the EU would like 
to hear from you.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Mission area: Adaptation to climate change including societal transformationMission area: CancerMission area: Climate-neutral and smart citiesMission area: Healthy oceans, seas, coastal and inland watersMission area: Soil health and foodProfessor Mazzucato’s work on mission-oriented innovation offers a fresh approach to questions like these. It focuses on the potential of mission-oriented, strategic public sector investment to catalyse economic activity, spark innovation, solve public problems, and lay the foundations for future economic growth.From market fixing to market creation.



Skoglig 
bioekonomi
Vi visar vägen med biobaserade 
innovationer från skogen till ett 
fossilfritt och hållbart samhälle.



Digitalisering av 
välfärdstjänster
• Väl utvecklad och säker IT-miljö 

med fokus på människors nytta 
av värdeskapande processer.

• Bättre och effektivare vård, 
omsorg, skola och andra 
samhällstjänster och i slutändan 
nöjdare, kompetentare och 
friskare medborgare.



Resiliens
Handlar om förmågan att hantera 
förändringar och fortsätta att utvecklas.

Foto Simon Berger, unsplash

Presentatör
Presentationsanteckningar
Resilience refers to the capacity to cope with change and continue to develop.Two possible ways of recovering from a shock or disturbance are: by bouncing back’ or by ‘bouncing forward’.Resilience is thus about the ability to handle change and at the same time continue to develop. Resilience depends on three ‘capacities’ of the region:absorptive capacity, which signifies its ability to resist the negative impact of shocks;adaptive capacity, which signifies its ability to adapt to new conditions; andtransformative capacity, which signifies its ability to change fundamental structures and alter impacts‘Guidelines for Resilience Systems Analysis’ (RSA) developed by the OECD (2014).



Två möjliga vägar för 
återhämtning efter en 
chock eller störning:

Regional resiliens

• genom att studsa tillbaka eller 
• genom att ”studsa framåt”.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Resilience literature identifies two possible ways of recovering from a shock or disturbance: by ‘bouncing back’ or by ‘bouncing forward’. Bouncingback implies returning to the pre-shock or normal position by reconstructing earlier parameters. Bouncing forward requires finding a new normalby replacing certain parameters with new ones



Bygger på tre kapaciteter

Regional resiliens

• Absorptionsförmåga
• Anpassningsförmåga
• Transformativ kapacitet

Presentatör
Presentationsanteckningar
Resiliens relaterar till tre "kapaciteter" i regionen:Absorptionsförmåga, vilket indikerar dess förmåga att motstå den negativa inverkan av chocker – redundans.Anpassningsförmåga, vilket betyder att den kan anpassa sig till nya förhållanden; ochTransformativ kapacitet, vilket betyder att det är förmåga att ändra grundläggande strukturer och ändra påverkan"Riktlinjer för analys av elasticitetssystem" (RSA) utvecklade av OECD (2014).Absorptionsförmåga – överskott av resurser, t ex 500 Mbits/s ner till 100 Mbits/s kanske inte märks. Överskott av mat.Anpassningsförmåga – hålla avstånd, tvätta händerna ofta och länge, mörkläggningsgardiner, Transformation – minska oljeberoendet, gå från varvsindustri till tjänsteekonomi, från linjär till cirkulär ekonomi, Foto Simon Berger, unsplash





Principer för att förstå och hantera 
och planera för regional resiliens
• Förberedelser
• Lärande / innovation
• Trösklar / tröskelvärden
• Respons
• Mångfald och redundans

• Kopplingar / anslutningar
• Självorganisering
• Inkludering
• Social sammanhållning

https://gransgangaren.com/
A Regional Economic and Social Resilience framework in the time of the Corona Crisis

Presentatör
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Redudans i meningen överskott som kan tas bort utan att påverka systemet.Some principles for understanding and managing regional resilience are:PreparednessLearning / innovationThresholdsResponsivnessDiversity and RedundancyConnectivitySelforganisationInclusionSocial Cohesion

https://gransgangaren.com/




EDP The Entrepreneurial Discovery Process
– Den entreprenöriella upptäckande processen

• EDP används för att vi har inte 
tillgång till all kunskap framtida 
prioriteringar.
- Därför behövs en process för 
EDP när RIS3 utarbetas och inte 
minst i genomförandet.

• EDPs bidrag till hållbarhet 
handlar om att se till att bäst 
före-datum på RIS3 inte går ut.

You X Ventures, unsplash

Presentatör
Presentationsanteckningar
Perspektivet resiliens pekar på behovet av att hantera det oväntade och att vända saker till sin fördel.Vi sitter inte med den perfekta kunskapen …What is the entrepreneurial discovery process (EDP) about?Some of the key features that have been pointed out by leading scholars and policy makers dealing with innovation policies to define what EDP is about are:The EDP is an inclusive and interactive bottom-up process in which participants from different environments (policy, business, academia, etc) are discovering and producing information about potential new activities, identifying potential opportunities that emerge through this interaction, while policymakers assess outcomes and ways to facilitate the realisation of this potential.The EDP pursues the integration of entrepreneurial knowledge fragmented and distributed over many sites and organisations, companies, universities, clients and users, specialised suppliers (some of these entities being located outside of the region) through the building of connections and partnerships.The EDP consists of the exploration and opening up of a new domain of opportunities (technological and market), potentially rich in numerous innovations that emerge as feasible and attractive.



Norra Mellansveriges specialiseringar



Värdeskapande tjänster

Skoglig bioekonomi

Digitalisering av välfärdstjänster

Avancerad tillverkning 
och komplexa system

Platsens digitaliserade 
upplevelser

Systemlösningar med 
solel

Genusintegrering

Smartare hållbara 
städer och samhällen

Material, teknologi och 
hållbar produktion

Inkluderande och 
hållbart arbetsliv

Bioekonomi

Digitala tjänster och 
processer

Innovativ 
upplevelserproduktion

Energieffektiv 
samhällsbyggande

Avancerad industri

Hälsa och välfärd



Värdeskapande tjänster

Skoglig bioekonomi
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hållbar produktion

Inkluderande och 
hållbart arbetsliv

Bioekonomi

Digitala tjänster och 
processer

Innovativ 
upplevelserproduktion

Energieffektiv 
samhällsbyggande

Avancerad industri

Hälsa och välfärd



Sammanfattning / slutsatser / 
rekommendationer om hållbar utveckling 
i ERUF
• Passivt bevarande är inte ett alternativ - vi har en skyldighet att utveckla gentemot 

kommande generationer.

• Ha högre ambitioner med programmen är att pricka av hållbarhetsmålen.

• Ha ett globalt perspektivet på hållbar utveckling – bli inte för inåtblickande provinsiell. 
Det är nödvändigt men inte tillräckligt att städa framför den egna dörren.

• Utgå från samhällsutmaningar som är relevanta (att möta och att lösa).

• Formulera transformationerna som programmen ska bidra till.

• Planera för kriser, förändring och nya möjligheter

• ERUF ≠ Smart specialisering, ERUF ≠ Hållbar utveckling

• Men ERUF ska bidra till och möjliggöra finansiering av delar av smart specialisering 
och hållbar utveckling.

Presentatör
Presentationsanteckningar
SamhällsutmaningarnaAtt utgå från samhällsutmaningar i specialiseringarna är ett sätt att försöka säkerställa att det kommer att finnas efterfrågan på våra lösningar under lång tid. Det handlar även om att skapa en mening för ett engagemang bland aktörerna och slutligen ett sätt att bidra till Europa 2020-strategin. Region Värmland har i den här strategin valt att definiera samhällsutmaningarna i enlighet med EU:s forskningsprogram Horisont 2020:Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande.Livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk och skogsbruk, havs- och sjöfarts och inlandsvattenforskning och bioekonomi.Säker, ren och effektiv energi.Smarta, gröna och integrerade transporter.Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror.Europa i en föränderlig värld - inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen.Säkra samhällen - skyddar frihet och säkerhet i Europa och dess medborgare.
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