Välkommen till Jokkmokk och en viktig och lärorik workshop på temat Lokal smart specialisering!

Smart specialisering (S3) på kommunal nivå
Datum/tid: 14 maj 2019 kl 10–16 (Kaffe serveras från kl 9.30)
Plats: 		

Ája konferens, Ájtte, Jokkmokk

Smart specialisering nämns allt oftare som den gängse modellen för att utveckla olika
regioners unika potentialer. Inte minst har EU lyft fram begreppet som ett verktyg i kampen
om regioners globala konkurrenskraft, och i förarbetet till den nya EU-programperioden
föreslås smart specialisering bli en villkorad ingrediens för att komma åt EU’s medel till
utveckling, inte minst via EU’s Regionala fond.
Regionernas ansvar för att leverera till EU’s mål kommer utan tvekan att bli ännu större.
Men vad innebär ett hårdare tryck på EU’s regioner att förhålla sig till smarta specialiseringsstrategier? Hur påverkar det kommunernas arbete och förhållningssätt, och hur kan
vi tolka begreppet lokalt? Innebär begreppet att vi måste överge grundläggande tankar
och förhållningssätt med diversifiering som utgångspunkt, eller kan vi nyttja begreppet för
att skapa ett mervärde i våra planerings- och näringslivsinsatser? Går det att sätta ordet
’lokal’ (L) framför S3-begreppet?
Målgrupp: Kommuners tillväxt-/näringslivs-/utvecklingskontor,
näringslivsbolag, affärsutvecklare m fl.

Anmäl dig här
Senast 7 maj.
Deltagandet är kostnadsfritt.
Vi bjuder på fika och lunch.

PROGRAMINSLAG
Regional ekonomisk och social resiliens – hur kan vi förbereda oss för att hantera eventuella framtida risker och chocker (inklusive långsam avmagring)?
Jukka Teräs, Senior Research fellow, NORDREGIO
Smart specialisering på lokal nivå; utgångspunkter och arbetsmodeller.
Jukka Teräs, Senior Research fellow, NORDREGIO
CASE: Jokkmokks LS3-försök – en resa från investeringsfrämjande till lokalt smart
specialiseringsmedvetande. P-O Lindroth, Ulf Hägglund, STRUKTURUM i Jokkmokk
Det regionala S3- och innovationsarbetet – hur ser den röda tråden ut egentligen?
Åsa Johansson, Per-Erik Andersson, Region Norrbotten
Rätt data för rätt beslut – vad gäller och vad är viktigt att veta vid en LS3-process?
Susanne Friberg, Länsstyrelsen Norrbotten
Smart specialisering och investeringsfrämjande insatser – hur skapar vi
en process som hänger ihop? David Sundström, Region Norrbotten
MER INFORMATION
Åsa Johansson, Region Norrbotten, asa.a.johansson@norrbotten.se, 0920-28 47 63

