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Komission älykkään erikoistumisen foorumi 

teollisuuden modernisaatiolle ja investoinneille 

avautuu kesäkuussa 

Helsingin EU-toimisto osallistui 11.5.2016 älykkään erikoistumisen foorumin (S3 Platform) ja 

komission järjestämään infopäivään Brysselissä. Tilaisuuden aiheena oli uusi, kesäkuussa avattava 

temaattinen älykkään erikoistumisen ”Teollisuuden modernisaatio ja investointi” -foorumi. 

Foorumin taustalla on ajatus siitä, että alueet ja niiden harjoittama politiikka voivat olla 

avainroolissa EU:n teollisuuden modernisaatiossa.  Integroitua lähestymistapaa hyödyntämällä, 

uusi foorumi pyrkii varmistamaan teollisuuden vahvan mukanaolon älykkään erikoistumisen 

strategioiden toimeenpanossa. Foorumin keskeisenä tavoitteena on toimia alueellisena alustana 

yhteisten intressien löytämiselle EU-tasolla, sillä teollisuuden nykyaikaistamiseksi alueiden tulee 

yhdessä löytää keinoja mm. innovointikapasiteetin kasvattamiseksi, resurssien käytön 

tehostamiseksi, uusien teknologioiden sekä ammattitaidon kehittämiseksi.  

Teollisuuden modernisaatio ja investointi -foorumin tavoitteena on tehostaa alueiden välistä 

yhteistyötä, keskittyen erityisesti klustereiden parempaan hyödyntämiseen. Älykkään 

erikoistumisen temaattiset foorumit ja eurooppalaiset strategiset klusterikumppanuudet (European 

Strategic Cluster Partnerships) pyrkivät yhdessä luomaan infrastruktuurin investointiprojekteille 

uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja kasvun luomiseksi. Muun muassa Vanguard-aloite on 

käyttänyt tätä lähestymistapaa Advanced Manufacturing -pilottiohjelmassaan. Komissiolta on 

avautumassa toukokuun 2016 aikana “ Towards European Strategic Cluster Partnerships for Smart 

Specialisation Investments” -haku, joka tähtää teollisuuden nykyaikaistamiseen johtavien 

kumppanuuksien muodostumiseen mm. KET, ICT, palveluinnovaatiot ja resurssitehokkuus- 

toimialoilla. 

Älykkään erikoistumisen strategioiden toimeenpanoasteen nostamiseksi sekä EU:n kilpailu- ja 

innovaatiokyvyn kasvattamiseksi EU:n on vahvistettava aluepolitiikan ja teollisuuspolitiikan välisiä 

kytköksiä ja rakennettava toimiva infrastruktuuri kunnianhimoisille investointiprojekteille EU:ssa. 

Foorumin lopullisena tavoitteena on teollisuuden innovointikapasiteetin nostaminen ja sitä kautta 

kilpailukyvyn parantaminen. Konkreettisena toimena tähän mm. eri rahoitusvälineiden (Horisontti 

2020, ERI-rahasto, COSME ja ESIR) yhteiskäytön parantaminen. 

Mahdollisuus vaikuttaa eurooppalaisen foorumin temaattisiin aihealueisiin 

Tapahtuman keskiössä oli DG Region ja DG Grow:n organisoima temaattinen työpaja, jossa pyrittiin 

identifioimaan uuden foorumin potentiaalisia alateemoja. Tapahtumassa esitettiin yhteensä 

kahdeksan eri toimialoihin liittyvää strategista alateemaa, jotka huomioidaan kesäkuun tapahtuman 

keskusteluissa. Käytännössä nyt määriteltyjen alateemojen odotetaan nousevan uuden foorumin 
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työn ensisijaisiksi kohteiksi, mutta alueilla on kuitenkin vielä mahdollisuus tuoda omia 

ehdotuksiaan ilmi kesäkuun Smart Regions – tapahtumassa. Alueiden, jotka haluavat aloittaa 

kumppanuuden tietyssä teollisuuden arvoketjussa, toivotaan esittelevän ehdotuksensa kesäkuun 

tapahtumassa. Ehdotuksiin liittyen voi ottaa myös yhteyttä Fatime Barbara Hegyihin (Fatime-

Barbara.HEGYI@ec.europa.eu).   

Ohessa työpajassa esitetyt foorumin alustavat alateemat:  

1.   Photonics (Eindhoven) 

2. Mechanical and precision engineering 

3. Textile innovation 

4. Circular economy 

5. Pilot lines in ADMA 

6. Smart materials/New Nano (Skåne) 

7. Tooling 

8. Industry 4.0 (Valencia) 

9. Efficient and sustainable production (Lombardi region) 

Teollisuuden modernisaatio ja investointi -foorumi avataan virallisesti 1.-2.6.2016 Brysselissä 

järjestettävässä “Smart Regions: driving smart specialisation investments in priority areas for 

European growth” -konferenssissa.      

Lisätietoja: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/smart-regions/agenda.pdf 
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