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RUN/530/2021
Letter of Support Samling Näringsliv
Ärendebeskrivning
Samling Näringsliv har inkommit med en begäran om ett Letter of Support för sin
medverkan i Europeiska unionens investeringsfrämjande program för Europeiska
Digitala InnovationsHubbar (EDIH). Förutsättningarna är att medverkan i EU:s
Digitaliseringsprogram fordrar ett samspel mellan tillväxtansvarig region och
företagens samarbetsorganisationer – i detta fall Samling Näringsliv.
Samling Näringsliv har för avsikt att bidra till att en eller fler Europeiska Digitala
Innovations Hubbar (EDIHer) etableras med förutsättningar att kunna kanalisera
investeringsstöd för digitalisering till företag i Jämtland Härjedalen. EDIHer
etableras efter ett urvals- och meriteringsförfarande bland 15 initiativ i Sverige, som
kommer att kunna konkurrera om 3-6 fullvärdiga EDIHer. Eventuellt kan
meriterade initiativ tilldelas ett Seal of Excellence, som meriterar för tillgång till de
resurser som EU-kommissionen av satt till ett investeringsfrämjande program,
benämnt EU Digital, som omfattar många miljarder Euro.
Det Letter of Support som Samling Näringsliv efterfrågar syftar till att visa på
relevansen och förankringen hos den eller de EDIH-initiativ med bäst
förutsättningar att bidra med resurser och kompetens till digitaliseringen av
regionens näringsliv. Den avser att visa på förankringen i regionens näringsliv,
liksom stödet frän Region Jämtland Härjedalen för sitt ändamål. Därigenom så
bedöms de utvalda EDIH-initiativens chanser att prioriteras i urvalet att öka.
I beredningen av begäran om Letter of Support för EDIH-medverkan så noteras att
anspråket stöds av aktuella regionala styrdokument och prioriteringar, i synnerhet
prioriteringen av styrkeområdet Digitala Lösningar i Region Jämtland Härjedalens
Program för Smart Specialisering.
Ett motsvarande Letter of Support har utfärdats av Region Jämtland Härjedalen till
förmån för tillverkande industrin i regionen, ställt till IUC Z-GROUP AB, efter
begäran (RUN/434/2021).
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Regiondirektörens förslag
Region Jämtland Härjedalen utfärdar ett Letter of Support, enligt föreliggande
förslag, för att tillmötesgå den begäran som Samling Näringsliv gjort.
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