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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 130,

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:

Gunstige forhold for innovasjon og teknologioverføring i alle
regioner og sektorer i Fellesskapet er en av forutsetningene for
industriens konkurranseevne og for styrking av industriens
vitenskapelige og teknologiske grunnlag.

Rådet vedtok 17. april 1989 vedtak 89/286/EØF om
gjennomføring på fellesskapsplan av hovedfasen i det strategiske
programmet for innovasjon og teknologioverføring (1989 til
1993) (SPRINT-programmet)(4).

En gruppe uavhengige sakkyndige har i henhold til artikkel 8 i
dette vedtaket foretatt en evaluering av de resultater som var
oppnådd 30 måneder etter iverksettingen av programmet.
Kommisjonen har framlagt evalueringsrapporten sammen med
sine kommentarer for Europaparlamentet, Rådet og Den
økonomiske og sosiale komité.

Rapporten bekrefter at programmets mål og hovedtrekk er
relevante, anbefaler en utvidelse av programmet og gir
anbefalinger med hensyn til retningslinjer for visse tiltak.

De tiltak som er iverksatt innenfor rammen av SPRINT-
programmet, hvis virkninger først vil vise seg på middels til lang
sikt, må videreføres og styrkes med henblikk på å støtte initiativer
til ny vekst, å sikre sammenhengen med Fellesskapets øvrige

virkemidler til fremme av innovasjon og teknologioverføring,
og å legge forholdene til rette for integrasjon av SPRINT-
programmet i Det fjerde rammeprogram for forskning og
teknologisk utvikling.

Iverksettingen av denne virksomheten skjer ved hjelp av nasjonale
og regionale organer, og forvaltningen av den desentraliseres i
den grad det er mulig. Hovedmålet med denne virksomheten er
å opprette tverrnasjonale nett på sektorielt eller regionalt plan,
ved kartlegging og spredning av beste praksis på tvers av
nasjonale grenser, og ved samordning av tiltak på fellesskapsplan
med sikte på å redusere kostnadene og den risiko som er forbundet
med forsøk med nye prosjekter. Denne virksomheten supplerer
og støtter derfor tiltak på nasjonalt og regionalt plan, og er dermed
i samsvar med nærhetsprinsippet.

Det vil derfor være hensiktsmessig å forlenge programmet i
varighet til 31. desember 1994 og endre vedtak 89/286/EØF i
samsvar med dette -

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
I vedtak 89/286/EØF gjøres følgende endringer:

1) Vedtakets tittel skal lyde: «om gjennomføring på felles-
skapsnivå av hovedfasen i det strategiske programmet for
innovasjon og teknologioverføring (1989 til 1994)
(SPRINT-programmet)»

2) Artikkel 1 skal lyde:

«Artikkel 1

Hovedfasen i det strategiske programmet for innovasjon
og teknologioverføring, heretter kalt «SPRINT-
programmet», vedtas for et tidsrom på seks år regnet fra 1.
januar 1989.»

RÅDSVEDTAK

av 20. desember 1993

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

programmet)

(94/5/EF)

(1) EFT nr. C 200 av 24.7.1993, s. 7.

(2) EFT nr. C 329 av 6.12.1993.

(3) EFT nr. C 34 av 2.2.1994, s. 8.

(4) EFT nr. L 112 av 25.4.1989, s. 12.
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3) Artikkel 4 skal lyde:

«Artikkel 4

Beløpet som anses nødvendig for å gjennomføre
programmet, utgjør 109 millioner ECU.

Vedlegg II inneholder en veiledende spesifisering av
kostnadsfordelingen mellom de ulike tiltakene nevnt i
artikkel 3.»

4) Vedlegg I og II erstattes med vedleggene oppført i ved-
leggene til dette vedtak.

Artikkel 2
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. desember 1993.

For Rådet

W. CLAES

Formann
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VEDLEGG I

HANDLINGSPLAN

(SPRINT-programmet 1989 til 1994)

A. Styrking av den europeiske infrastrukturen for innovasjonstjenester ved opprettelse av et
nett innenfor Fellesskapet med krav om at det blir finansielt uavhengighet på lang sikt

Dette omfatter særlig

1. styrking av innovasjonsnett innenfor Fellesskapet:

a) konsolidering og utvikling av eksisterende nett, som særlig omfatter

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

b) opprettelse av nye nett, særlig mellom

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

c) styrking av samarbeidet innenfor Fellesskapet mellom

- grensesnittene forskning/industri og universitet/industri
- teknologisentre og forskningsparker

d) 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, «success stories» 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 COMETT-
programmet,
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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 (samarbeid mellom 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 for å delta i ulike nett
innenfor Fellesskapet,

c) 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).

B. 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 bevisstgjøring og opplæring i de berørte foretak, der det legges
vekt på deres 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 integrere
denne teknologien, særlig gjennom nett med spesialisering i teknologioverføring og
medvirkning fra sentre for avansert teknologi,

- støtte til effektiv gjennomføring av prosjektene, særlig ved mobilising 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.
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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:

- 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 riktig 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.

C. 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 1994)

A. Europeisk infrastruktur for innovasjonstjenester

1. Styrking av nettene:

a) nett av rådgivere innen innovasjon og teknologioverføring,

b) nett av sektorvise sentre for kollektiv forskning,

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

d) sammenkopling av nett for innovasjon og teknologioverføring.

2. Støttetiltak:

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, bro
kerage meetings)

B. Særskilte prosjekter for innovasjonsoverføring innenfor Fellesskapet

C. Kjennskap til innovasjon og samråd mellom medlemsstatene og Kommisjonen

1) Europeisk system for innovasjonsovervåking

2) Samråd og erfaringsutveksling

I ALT

millioner ECU

  41,5

  20

  34

  13,5

109


