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Mittnordisk innovationsarena för cirkulär ekonomi
Ärendebeskrivning
I januari antogs Region Jämtland Härjedalens nya operativa innovationsprogram
(RIP) utifrån regionens innovationsstrategi (RIS).
En strategi har arbetats fram för hur genomförandet ska ske, med fokus på 2020.
Programmets genomförande bygger till 90-95% på frivilligt och eget
ansvarstagande från regionens olika aktörer, då de medel som Region Jämtland
Härjedalen själva har till förfogande är starkt begränsade, både i likvida medel
och personellt. Tre områden ser vi som nyckelområden att genomföra, vilket ger
draghjälp för hela innovationsprogrammets genomförande - Cirkulär ekonomi som
utvecklingsmotor, kreativa möten och gränslösa grannar.
Ett koncept finns nu framarbetat mellan Sör & Nord Tröndelags fylkeskommuner,
Region Jämtland Härjedalen, Mittuniversitetet, Hushållningssällskapet samt
Studieförbundet Vuxenskolan där vi vill skapa helt nya förutsättningar för öppet
involverande samskapande mellan våra akademier, småföretag och civilsamhället
- en mittnordisk innovationsarena för cirkulär ekonomi.
En treårig satsning inom interreg Sverige Norge föreslås med inlämning den 15
september 2016. Region Jämtland Härjedalen föreslår medfinansiera med totalt
825 000kr per år i vilket tjänstepersoner från näringslivs, infrastruktur, attraktion
& livsmiljö samt länskulturen deltar, alla med syfte att ta ansvar för regionens roll
i RIP på ovannämnda fokusområden. Finansiering sker med egna medel och ej
1.1. Konceptet fångar upp samtliga nio (3 ggr 3) prioriteringar som gjorts inom
ovannämnda fokusområden. Mittuniversitetet kommer gå in med nästan dubbelt
så mycket medfinansiering.
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Kortfattat går ansökan ut på att genomföra “Clevelandmodellen” för hållbart
innovativt nyskapande, men i en interregional kontext mellan Tröndelag och
Jämtland Härjedalen, med fokus på cirkulär ekonomi. Målet är att utveckla en
öppen, samskapande och gränsöverskridande årlig mötesplats för cirkulär
ekonomi i mittnorden där företag, offentlighet, politik och civilsamhälle möts, firar
framgång och initierar företagssamarbeten, arbetsgrupper och initiativ för
nästkommande år, i enlighet med metodiken i Cleveland, USA. Idag involverade
aktörer i båda länder ser stora långsiktiga möjligheter att sätta mittnorden “på
kartan” inom detta område och övriga regioner inom Mittnordenkommitten
skissar redan idag på hur angränsande Interreg-program kan användas för att
parallella initiativ kan startas under 2017 som inkluderar VästernorrlandVästerbotten-Österbotten-Nordland (Blatic Atlantica) samt Mellersta Finland mfl
(Norra Periferin). Involverade tjänstepersoner ser detta projekt som ett mycket
kostnadseffektivt sätt att maximera genomförandet av RIP utifrån Region
Jämtland Härjedalens operativa ansvarsområden.
En fullständig ansökan med budget kommer finnas tillgänglig till mötet den 30
augusti.

Förvaltningschefens förslag
Region Jämtland Härjedalen medfinansierar projektet med totalt 825 000 kronor
per år under perioden 2016/17 till 2019 i form av arbetstid inom befintliga
tjänster.
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