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VERKET FÖR 

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och 
innovationssamarbetet 

Uppdragets innehållsliga prioriteringar ska göras i enlighet med de 
överenskommelser som har gjorts mellan Sverige och Kina 2007, 2010 
och 20111 och den analys av styrkeområden som redovisas i rapporten 
Föreslå områden för förstärkt långsiktigt forsknings-, innovations- och 
utbildningssamarbete med Kina (U2010/7180/F). I detta sammanhang 
understryks vikten av skrivelsen Politik för global utveckling (2007/08:89) 
där regeringen betonar att samtliga politikområden ska bidra t i l l minskad 
fattigdom och stärkande av de mänskliga rättigheterna. 

Utgångspunkten för uppdraget är följande riktlinjer. 

Akademiskt samarbete 

Universitet och högskolor kan i konkurrens söka bidrag från svenska 
forskningsfinansiärer för initialt stöd för sammanhållna satsningar när 
det gäller samarbeten med Kina. Prioriteringar ska baseras på att 
universiteten och högskolorna presenterar en sammanhållen strategi för 
långsiktigt samarbete med de mest framstående kinesiska institutionerna 
samt på hög vetenskaplig kvalitet. Forskningsfinansiärer bör etablera 
långsiktiga relationer med sina kinesiska motsvarigheter och genomföra 
utlysningar för forskningsprojekt med medel särskilt avsatta för 
samarbeten mellan forskare i Sverige och Kina. Både forskning och 
forskarutbildning ska omfattas. Av stor vikt är stöd t i l l ökad 
forskarrörlighet där det är av specifikt intresse att attrahera seniora 
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forskare från Kina til l Sverige samt ge svenska doktorander möjlighet att 
förlägga delar av sin forskarutbildning i Kina. Arbetet ska ledas av 
Vetenskapsrådet, i samarbete med FAS, FORMAS, V I N N O V A och 
andra relevanta aktörer. 

De myndigheter som omfattas av uppdraget ska eftersträva finansiell 
medverkan från universitet och högskolor samt även söka samarbete 
inom ramen för detta uppdrag med andra finansiärer av forskning och 
utbildning på forskarnivå. 

Näringsliv 

Hänsyn ska tas t i l l samarbeten med företag och kommersialisering av 
forskningsresultat. Kina är en stor och viktig marknad för svenska 
företag och förväntas öka ytterligare i betydelse i takt med den fortsatta 
kinesiska utvecklingen. För svenskt näringsliv är tillträde t i l l den 
kinesiska marknaden viktigt för export av produkter och tjänster. 
Forsknings- och innovationsinriktat samarbete med kinesiska aktörer 
bör även utformas för att stärka det svenska näringslivets förutsättningar 
i Kina. De svenska industriforskningsinstituten agerar ofta som en nod 
mellan universitet, högskolor och näringsliv och deras möjlighet att 
medverka i detta sammanhang bör beaktas. Finansiering av institutens 
deltagande ankommer på berörd forskningsfinansierande myndighet, 
näringsliv eller instituten själva. Arbetet ska ledas av V I N N O V A , i 
samarbete med STEM och andra relevanta aktörer. 

Immateriella rättigheter 

Hantering av immateriella rättigheter är fundamental vid forsknings- och 
innovationssamarbete. Myndigheterna ska ställa krav på att hantering av 
immateriella rättigheter ska fastställas i avtal innan projekt som de 
finansierar startas. Vid utformande av avtal för immateriella rättigheter 
ska alltid värdeskapandet och nyttiggörandet för Sverige och svenska 
aktörer vara central. Det ankommer på myndigheterna att föreslå stöd 
t i l l samt, vid behov, vidta åtgärder t i l l stöd för offentliga svenska 
forskningsutförare och t i l l små- och medelstora företag. Arbetet ska 
ledas av V I N N O V A , i samarbete med andra relevanta aktörer. 

Omvärldsbevakning 

Det ankommer på myndigheterna att fortlöpande uppdatera information 
om situationen när det gäller forskning, innovation och högre utbildning 
i Kina. Arbetet bör bedrivas i samverkan med forsknings- och 
innovationsmiljöer, nätverk, näringslivs organisationer och företag. 
Regeringskansliet och berörda aktörer ska löpande hållas informerade 
om resultaten av omvärldsbevakningen. Arbetet ska ledas av 
Tillväxtanalys. 
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Europeiska aktiviteter 

Europeiskt samarbete med Kina utvecklas även inom ramen för EU-
kommissionens arbete med ramprogrammen för forskning och 
innovation, program för utbildning samt grupperna inom det europeiska 
forskningsområdet (European Research Area, ERA). Myndigheterna ska 
informera sig om dessa aktiviteter och eftersträva synergieffekter där så 
bedöms ändamålsenligt. 

Finansieringsinsatser 

Myndigheterna har i sin rapport Föreslå områden för förstärkt långsiktigt 
forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina 
(TJ2010/7180/F) redovisat en omfattning på tillkommande 
finansieringsinsatser från respektive myndighet för stöd t i l l utvecklingen 
av samarbetet med Kina. 


