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RÅDSVEDTAK
av 17. april 1989
om gjennomføring på fellesskapsplan av hovedfasen i det strategiske programmet for
innovasjon og teknologioverføring (1989 til 1993) (SPRINT-programmet)
(89/286/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap, særlig artikkel 235,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),
under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2)
under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3) og
ut fra følgende betraktninger:
I henhold til traktatens artikkel 2 har Fellesskapet særlig til
oppgave å fremme en harmonisk utvikling av den økonomiske
virksomhet og en uavbrutt og likevektig vekst i Fellesskapet som
helhet. I henhold til traktatens artikkel 130 A skal Fellesskapet
utvikle og videreføre sine tiltak for å styrke den økonomiske og
sosiale samhørighet for å fremme en harmonisk utvikling av
Fellesskapet som helhet.
Fellesskapets mål er å styrke det vitenskapelige og teknologiske
grunnlaget for den europeiske industri, og å fremme utviklingen
av dens internasjonale konkurranseevne. Dette målet skal særlig
nås ved en målrettet innsats for å fremme innovasjon og
teknologioverføring.
Gjennomføringen av det strategiske programmet for innovasjon
og teknologioverføring (1983 til 1988)(4) [SPRINT-programmet
(Strategic Programme for Innovation and Technology Transfer)]
har vist at det er behov for ytterligere tiltak innenfor rammen av
en fellesskapspolitikk for innovasjon og teknologioverføring,
særlig med sikte på gjennomføringen av det indre marked innen
utgangen av 1992.
Fellesskapet må gjennom passende tiltak styrke foretakenes
innovasjonskapasitet og fremme rask innføring av ny teknologi
så snart den blir tilgjengelig.
(1)

EFT nr. C 268 av 15.10.1988, s. 3.

(2)

EFT nr. C 69 av 20.3.1989.

(3)

EFT nr. C 23 av 30.1.1989, s. 6.

(4)

EFT nr. L 353 av 15.12.1983, s. 15 og
EFT nr. L 153 av 13.6.1987, s. 45.

Mye av den nyeste teknologien har ennå ikke fått den spredning
den kunne ha fått i visse tradisjonelle virksomhetssektorer eller
i visse regioner som er lite utviklet eller i industriell tilbakegang.
En rask integrasjon av ny teknologi kan gi disse sektorene og
regionene muligheten til å avhjelpe sine mangler og derved styrke
sin konkurranseevne.
Medlemsstatene har utviklet særtjenester for støtte til innovasjon,
teknologioverføring, rådgivning i innovasjonsstyring, finansiering og industrielt samarbeid. Disse infrastrukturene har en
betydelig multiplikatoreffekt med hensyn til å fremme innovasjon
og teknologisk utvikling, særlig for mindre foretaks vedkommende. Opprettelse av tverrnasjonale kontakt-, samarbeids, opplærings- og overføringsmekanismer supplerer disse
nasjonale bestrebelsene.
Fellesskapet har supplert medlemsstatenes tiltak ved å fremme
initiativer til støtte for innovasjon og teknologioverføring som
vesentlige elementer i Fellesskapets politikk på andre områder.
Disse initiativene bør optimeres for å øke effektiviteten og sikre
bedre sammenheng.
Det er i programmets hovedfase nødvendig å imøtekomme
behovene hos foretakene og deres organisasjoner og å styrke
den rolle finansieringsselskapene, spesialrådgiverne og annet
fagpersonell har.
Teknologioverføring og innovasjon har stor betydning for små
og mellomstore bedrifter, og tiltakene på dette området bør derfor
samordnes med den politikk til fordel for små og mellomstore
bedrifter som Kommisjonen har utviklet innenfor rammen av
sitt handlingsprogram.
Det er nødvendig å ha tilgang til virkemidler som kan gi bedre
forståelse av innovasjons- og teknologioverføringsprosessen, for
bedre å kunne identifisere hindringer og vurdere virkningen av
virkemidler og politikk.
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Gjensidig informasjon, erfaringsutveksling og samråd mellom
medlemsstatene og Kommisjonen med hensyn til innovasjonspolitikken, er vesentlig for å styrke denne politikkens effektivitet
og utjevningen i Fellesskapet som helhet.
Tilgangen til teknologi, kapital og markeder bør utvides for å
stimulere innovasjonen.
Et fellesskapstiltak på dette området har vist seg å være
nødvendig. Traktaten gir ingen annen myndighet for å treffe dette
tiltak enn artikkel 235 -

til innovasjonsprosessene og mer omfattende samråd
mellom medlemsstatene og Kommisjonen.
Disse tiltakene er nærmere beskrevet i vedlegg I.
Artikkel 4
Beløpet som anses nødvendig for å gjennomføre programmet,
utgjør 90 millioner ECU.
Vedlegg II inneholder en veiledende spesifisering av kostnadsfordelingen mellom de ulike tiltakene nevnt i artikkel 3.

GJORT DETTE VEDTAK:
1.
Artikkel 1
Hovedfasen i det strategiske programmet for å fremme innovasjon
og teknologioverføring, heretter kalt «SPRINT-programmet»,
vedtas for et tidsrom på fem år regnet fra 1. januar 1989.

2.

Artikkel 2
Programmets mål er følgende:
1)

å styrke innovasjonskapasiteten hos europeiske produsenter
av varer og tjenester med henblikk på det indre marked i
1993,

2)

å fremme raskt gjennomslag av ny teknologi og
innovasjonsspredning i hele det økonomiske nettverk i
Fellesskapet, og på denne måten styrke den økonomiske
og sosiale utjevning i Fellesskapet med hensyn til
innovasjon og teknologioverføring,

3)

å øke effektiviteten og bedre samordningen av eksisterende
virkemidler og politikk på regionalt og nasjonalt plan samt
på fellesskapsplan på områdene innovasjon og
teknologioverføring.

Artikkel 3
For å nå målene fastsatt i artikkel 2, skal følgende tiltak iverksettes
idet det tas nøye hensyn til igangværende initiativer, etter nærmere
regler som fastsatt i artikkel 5:
-

styrking av infrastrukturen for innovasjonstjenestene i
Fellesskapet ved konsolidering av eksisterende tverrnasjonale nett og ved opprettelse av nye nett, med krav om
at de på lang sikt skal bli finansielt uavhengige, idet det tas
særlig hensyn til de regioner i Fellesskapet der det ennå
ikke finnes en egnet struktur eller der strukturen er
utilstrekkelig, og det tas utgangspunkt i eksisterende
organisasjoner i regionene,
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Artikkel 5
Kommisjonen er ansvarlig for gjennomføringen av
SPRINT-programmet.
Kommisjonen skal bistås av en komité for innovasjon og
teknologioverføring, heretter kalt «komiteen», sammensatt
av representanter for medlemsstatene og ledet av
Kommisjonens representant.

Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen et utkast
til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om utkastet
innen en frist som lederen kan fastsette etter hvor mye saken
haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall som er fastsatt i
traktatens artikkel 148 nr. 2 for beslutninger som Rådet skal treffe
etter forslag fra Kommisjonen. Ved avstemning i komiteen skal
stemmer avgitt av medlemsstatenes representanter ha vekt som
fastsatt i nevnte artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.
Kommisjonen skal vedta tiltak som skal iverksettes umiddelbart.
Dersom tiltakene ikke er i samsvar med komiteens uttalelse, skal
imidlertid Kommisjonen omgående underrette Rådet om dem. I
dette tilfellet skal Kommisjonen utsette iverksettingen av tiltakene
den har vedtatt, i to måneder regnet fra den dagen underretningen
blir gitt.
Rådet kan med kvalifisert flertall treffe en annen beslutning innen
fristen fastsatt i tredje ledd.
3.

Ved gjennomføringen av programmet får framgangsmåten
nevnt i nr. 2 anvendelse særlig i følgende tilfeller:
-

programmets prioriteringer,

-

innhold, tidsplan, og anslåtte budsjettbevilgninger til
innkalling av forslag,

-

vurdering av foreslåtte prosjekter, herunder prosjekter
som ikke innebærer innkalling av forslag,

-

støtte til særskilte prosjekter av fellesskapsinteresse for
innovasjonsoverføring innenfor Fellesskapet,

-

avvik fra alminnelige regler (50 % samfinansiering og
artikkel 6 nr. 2),

-

forbedring av innovasjonsmiljøet gjennom bedre kjennskap

-

vurdering av særskilte foreslåtte prosjekter for
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etter framgangsmåten i artikkel 5, skal et fellesskapsbidrag
som overstiger 50 % imidlertid ikke utelukkes, særlig når
det tas hensyn til at regioner som er lite utviklet eller i
industriell tilbakegang har særlige vanskeligheter med å
delta i tverrnasjonale virksomheter.

innovasjonsoverføring innenfor Fellesskapet som
innebærer et enkelt fellesskapsbidrag som overstiger
300 000 ECU,
-

evaluering av programmet med henblikk på utarbeiding
av rapportene fastsatt i artikkel 8.

4.

Kommisjonen skal sikre nær samordning mellom SPRINTprogrammet og beslektede eller supplerende fellesskapsinitiativer, som er igang eller under utarbeiding, for å unngå
overlapping, særlig med VALUE-programmet.

5.

Ved gjennomføringen av programmet skal det tas hensyn
til behovene og de særlige forhold i regioner som er lite utviklet eller i industriell tilbakegang.

1.

Artikkel 6
Fellesskapets finansielle støtte skal tilpasses de enkelte
tiltakenes art. Støtten kan gis i form av et direkte eller
indirekte tilskudd, et forskudd på ansvarlig kapital eller i
en annen egnet form.

2.

Kommisjonen skal som hovedregel gjennomføre SPRINTprogrammet ved innkalling av forslag, som etter behov
kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

3.

Ved gjennomføringen av programmet skal Kommisjonen
også benytte de virkemidler og organer som den fremmer
innenfor rammen av Fellesskapets politikk på andre
områder, særlig på området regionalpolitikk, for å styrke
programmets effektivitet og den alminnelige sammenheng.

4.

Kommisjonens medkontrahenter må som hovedregel,
unntatt i tilfeller der undersøkelser og tjenester utføres for
Kommisjonen, påta seg hoveddelen av finansieringen og
minst 50 % av de samlede kostnadene. I unntakstilfeller og
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Artikkel 7
Etter en framgangsmåte som skal fastsettes i komiteen, skal
medlemsstatene og Kommisjonen jevnlig utveksle all nyttig
informasjon med hensyn til å nå de mål for programmet som er
omhandlet i dette vedtak.
Artikkel 8
30 måneder etter iverksettingen av programmet og etter
framgangsmåten i artikkel 5, skal Kommisjonen sende Europaparlamentet, Rådet og Den økonomiske og sosiale komité en
evalueringsrapport om de resultater som er oppnådd. Rapporten
kan eventuelt vedlegges forslag til endring av programmet,
dersom dette viser seg å være nødvendig i lys av resultatene.
Når programmet er avsluttet og etter framgangsmåten i artikkel
5, skal Kommisjonen sende Europaparlamentet, Rådet og Den
økonomiske og sosiale komité en rapport om programmets
gjennomføring og resultater.
Artikkel 9
Kommisjonen skal i samarbeid med komiteen og ved de mest
hensiktsmessige midler spre informasjon i hele Fellesskapet om
de tiltak som er truffet i henhold til dette vedtak og om resultatene
av dem.
Artikkel 10
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 17. april 1989.
For Rådet
C. ROMERO HERRERA
Formann
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VEDLEGG I
HANDLINGSPLAN
(SPRINT-programmet 1989 til 1993)
A.

Styrking av den europeiske infrastrukturen for innovasjonstjenester ved opprettelse av et
nett innenfor Fellesskapet med krav om at det blir finansielt uavhengig på lang sikt
Dette omfatter særlig
1. styrking av innovasjonsnett innenfor Fellesskapet:
a)

konsolidering og utvikling av eksisterende nett, som særlig omfatter
-

b)

opprettelse av nye nett, særlig mellom
-

c)

forskningsselskaper på kontrakt,
rådgivere i ingeniørtjenester,
spesialister på kvalitet og verdianalyse osv.,

styrking av samarbeidet innenfor Fellesskapet mellom
-

d)

rådgivere innen teknologi og innovasjonsstyring,
sektorvise sentre for kollektiv forskning,
finansieringsinstitusjoner for innovasjon,

grensesnittene forskning/industri og universitet/industri
teknologisentre og forskningsparker

opprettelse av sammenkoplingsmekanismer mellom de ulike nettene for å fremme
innovasjon og teknologioverføring.

2. Støttetiltak til nettene:
a)

tiltak for informasjon, bevisstgjøring, fremme og overføring av knowhow i forbindelse
med innovasjonsstyring og tilknyttede tiltak:
-

erfaringsutveksling mellom medlemsstatene og utover de nasjonale grenser,
mellom regioner i de ulike medlemsstatene, særlig ved støtte til undersøkelser,
ekspertseminarer, opprettelse av ekspertnett i relevante styringsdisipliner
(kvalitet, verdianalyse, markedsføring osv.),

-

spredning av disse styringsmetodene gjennom egnede salgsfremmende tiltak
(konferanser, utstillinger, utgivelser, europeiske priser, suksess-historier osv.),

-

innføring av tiltak for informasjon, bevisstgjøring og overføring av knowhow
av tverrnasjonal art og/eller med tverrnasjonal målsetting beregnet på det
publikum som er berørt av spredning og overføring av teknologi og
innovasjonsstyring, og disse tiltakene skal utvikles i nær tilknytning til COMETTprogrammet,
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b)

c)

B.

særskilte virkemidler til effektivisering av nettene, særlig
-

opprettelse av forbindelse mellom framtidige deltakere i et nett (for eksempel gjennom
besøk og faglig utveksling, innføringsseminarer osv.),

-

utveksling av teknologitilbud, særlig gjennom tiltak med henblikk på
-

styrking av den tverrnasjonale virkning av teknologiutstillinger og -messer
(samarbeidmellom arrangører i ulike regioner, besøk av produsenter fra andre
regioner osv.),

-

utvikling og hensiktsmessig bruk av metoder til formidling av disse
teknologitilbudene (kataloger, utstillinger, stipender, databanker, konferanser
og seminarer, videokonferanser osv.),

-

definisjon av «beste praksis» (best practice) med hensyn til teknologioverføring,

-

særlige tiltak som kan gi de regioner i Fellesskapet som har en mindre utviklet infrastruktur
for innovasjonstjenester, større mulighet til å delta i ulike nett innenfor Fellesskapet,

lansering av innovasjoner som skapes gjennom nettene, ved økt dialog mellom kapitaleiere,
teknologer og innehavere av innovasjonsprosjekter som er identifisert ved hjelp av nettene (f.
eks. gjennom en prosjektdatabank, investeringsfora og brookerage meetings innenfor
Fellesskapet).

Støtte til særskilte prosjekter for innovasjonsoverføring innenfor Fellesskapet, særlig ved
-

støtte til særskilte prosjekter av tverrnasjonal art der det legges vekt på industrielt
samarbeid, og som særlig omfatter anvendelse av generisk teknologi i industrisektorer
i regioner i Fellesskapet som er lite utviklet eller i industriell tilbakegang,

-

støttetiltak med henblikk på å høyne bevisstheten samt for opplæring i de foretak som
tar denne teknologien i bruk, der det legges vekt på foretakenes tverrnasjonale dimensjon
(f. eks. besøk i foretak, utstillinger, informasjonsseminarer, utarbeiding av brosjyrer eller
audiovisuelt materiale osv.),

-

teknisk bistand til foretak, og særlig til små og mellomstore bedrifter, som kan gjøre
bruk av denne teknologien, særlig gjennom nett med spesialisering i teknologioverføring
og medvirkning fra sentre for avansert teknologi,

-

støtte til effektiv gjennomføring av prosjektene, særlig ved mobilisering av disponible
offentlige eller private finansieringsmidler.

To parallelle metoder kan benyttes:
-

den ene metoden kartlegger tilgjengelig teknologi med en lønnsomhet som gjør den
egnet til utbredt anvendelse i foretak i regioner som er lite utviklet eller i industriell
tilbakegang, og den tar sikte på å fremme bruken av slik teknologi i de berørte sektorer,

-

den andre metoden kartlegger et felles behov hos en gruppe foretak i en bestemt sektor
eller region der foretakene er villige til å finansiere løsningen, og den tar sikte på å
fremme kartlegging og eventuell anvendelse av tilgjengelig teknologi for å løse det
avdekkede problemet.

De planlagte prosjektene skal virke som katalysatorer for utviklingen i sektorene og for bruk av den
aktuelle teknologi. Prosjektene må også helt eller delvis oppfylle følgende kriterier:
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-

de skal være eksempler på anvendelse av en «systembasert» helhetsmetode for innføring
av teknologisk endring, både rent teknisk og med hensyn til aspekter som
foretaksorganisasjon, opplæring og motivering av ansatte og bruk av styringsmetoder
som verdianalyse eller industriell design og markedsanalyse,

-

de skal tilby en optimal kombinasjon av kompetanse ved samarbeid mellom flere
medlemsstater eller mellom regioner i ulike medlemsstater i Fellesskapet, og der det er
mulig, mellom ulike faggrupper,

-

de skal gjennom valg av virksomhetssektorer eller teknologi sikre stor økonomisk
virkning,

-

de skal bidra aktivt til å redusere regionale forskjeller med hensyn til tilbud på og tilgang
til teknologi,

-

de skal så langt som mulig bygge på eksisterende infrastrukturer og fremme bruken av
dem,

-

de skal omfatte et system for oppfølging og evaluering, særlig basert på kvantitative mål
som lett kan kontrolleres,

-

de skal sikre utnyttelse av den erfaring som er gjort, helst direkte gjennom de foretak
som drar nytte av prosjektene, for at multiplikatoreffekten skal bli størst mulig.

Forbedring av innovasjonsmiljøet gjennom bedre kjennskap til innovasjonsprosessene og
mer omfattende samråd mellom medlemsstatene og Kommisjonen
1.

nøye overvåking av innovasjonen i Europa (Europeisk system for innovasjonsovervåking)
og evaluering av støttetiltak,

2.

styrking av samråd og erfaringsutveksling mellom medlemsstatene og Kommisjonen på
områdene innovasjonspolitikk og teknologioverføring, særlig for å fastlegge rammene i form
av lover og forskrifter og de økonomiske og skattemessige vilkår som gavner innovasjon og
teknologioverføring.
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VEDLEGG II
VEILEDENDE INTERN FORDELING AV BEVILGNINGENE
(SPRINT-programmet 1989 til 1993)

A. Europeisk infrastruktur for innovasjonstjenester

1.

2.

millioner ECU

Styrking av nettene :

35

a)

nett av rådgivere innen innovasjon og teknologioverføring,

b)

nett av sektorvise fellesforskningssentre,

c)

nye nett (forskningsselskaper på kontrakt/grensesnitt forskning eller universitet -industri/
ingeniørvirksomhet/teknologisentre/finansinstitusjoner osv.),

d)

sammenkopling av nett for innovasjon og teknologioverføring.

Støttetiltak:

15

a)

tverrnasjonal opplæring i innovasjonsstyring, ekspertnett (design, kvalitet, verdianalyse,
markedsføring av nye produkter osv.) og tilhørende salgsfremmende tiltak (konferanser,
europeiske premier, utgivelser, utstillinger),

b)

virkemidler til støtte for nett (teknologimesser, redskaper for utveksling av tilbud osv.),

c)

lansering av innovasjoner som skapes gjennom nettene (investeringsfora, brokerage meetings)

B.

Særskilte prosjekter for innovasjonsoverføring innenfor Fellesskapet

30

C.

Kjennskap til innovasjon og samråd mellom medlemsstatene og Kommisjonen

10

1)

Europeisk ystem for innovasjonsovervåking

2)

Samråd og erfaringsutveksling
I ALT

90

