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Medverkan EDIH – Letter of Support
Region Jämtland Härjedalen uttalar sitt stöd för Samling Näringslivs avsikt att medverka till
digitalisering av regionens näringsliv genom att medverka till etableringen av Europeiska
Digitala InnovationsHubbar (EIDH), som möjliggör tillgång till kompetens och resurser för
digitalisering och investeringar i avancerade ITK tillämpningar. Samling Näringsliv
inbjuder, i nära samarbete med Peak Innovations AB, EDIH-kandidater och aktörer inom
digitalisering tillgång till den testarena som länets företag utgör.
Förutsättningarna för att medverka i EU:s Digitaliseringsprogram fordrar ett samspel
mellan tillväxtansvarig region och företagens samarbetsorganisationer – i detta fall Samling
Näringsliv. Resurserna som finns i det investeringsfrämjande instrumentet EU Digital
kommer att fördelas genom medverkan i de EIDHer som inrättas.
Region Jämtland Härjedalen och Samling Näringsliv samarbetar nära genom Peak
Innovation AB och de uppdrag som genomförs. Ett exempel är det omfattande Horizon
2020-projektet dRural och det investeringsfrämjande Invest in Innovation. Det har
medfört att företagens kunskaper om Smart Specialisering som metod, och om regionens
roll som tillväxansvarig, har ökat. Samtidigt har företagens kännedom om de
investeringsfrämjande resurser som finns tillgängliga förbättrats och legat till grund för att
möjliggöra olika investeringar i länet. En påtaglig effekt av samarbetet är att regionens och
näringslivets egen samarbetsorganisation fördjupat sin kännedom om företagens planering
och utmaningar.
Region Jämtland Härjedalen konstaterar att det därmed finns förutsättningar för regionens
företag, i de många branscher som organiseras genom Samling Näringsliv, att utgöra en
testarena för, och stark partner i, framtida EDIHer att utveckla och tillämpa ITapplikationer som utvecklar produkter, tjänster, kundupplevelser samt tillgänglighet där
teknikens möjligheter tas tillvara och bidrar till företagens konkurrenskraft.
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