Et tværregionalt samarbejdsprojekt der skal
styrke politiske planer for innovation

Research &
innovation

1.37 M
ERDF

Jan 2017
Dec 2021

Islands of Innovation

Projektet...
…er et Interreg Europe projekt, der foreslår strategier for udvikling i øsamfund.
Formålet er at tiltrække unge mennesker, iderige og driftige bosættere, samt
skabe nye aktiviteter.
Partnerskab
Samarbejdspartnerne er øer eller
øgrupper fra Nederlandene, Danmark,
Portugal, Estland, Frankrig og
Grækenland.
Omstændighederne...
…er forskellige: fra nordisk til tropisk
klima, fra tæt befolkning i Madeira (PT)
til den tyndt befolkede Saarema (EE);

fra de innovative og velstående øer
Vlieland, Ameland (NL) og Samsø (DK) til
øgruppen i det nordlige Ægæerhav (GR),
som har økonomiske vanskeligheder.
Trods forskelle er der fælles træk:
• Ensidigt økonomisk grundlag (turisme
og landbrug), som giver sæsonvariation i beskæftigelsen og mangel
på ekspertise.
• Højere omkostninger til fremstilling
og transport, svært at opnå stordriftsfordele.
• En aldrende befolkning og
vidensflugt.

Forslag til erhvervs- og
bosætningspolitik
Projektets ødeltagere foreslår strategier,
som gør øerne til “prøvelaboratorier”.
Det fremmer ideudvikling og eksperimenteren, og det kan fastholde og tiltrække nye virksomheder og aktiviteter.
Indhold og resultater
• 6 fælles studieture med
arbejdsmøder;
• 1 sammenlignende studierapport;
• regionale møder for interessenter;
• 14 gode eksempler;
• 1 udviklingsvejledning for øgrupper.

Som fører til ...
...7 handlingsplaner for øget erhverv og
bosætning gennem nye projekter.
Fremtiden – udviklingsvejledning
for øer
Projektet udarbejder en udviklingsvejledning. Projektet har indført en ny
fremgangsmåde kaldet TIPPING hjulet
(The Innovation Program’s Perspective
for Islands’ New Governance). Hjulet
er en hjælp til at vurdere og udnytte
forskellige udviklingsstrategier.

Tipping hjulet
Vil du vide mere?
Besøg os på Web:
interregeurope.eu/
islandsofinnovation
Eller kontakt
koordinatoren:
Province of Fryslan
P.O. Box 20120
NL-8900 HM
Leeuwarden
The Netherlands
www.fryslan.frl

•	
Province of Fryslan, with islands of Ameland and Vlieland
(the Netherlands);
•	
Samsø, project partner:
Samsø Energy Academy (Denmark);
•	
Saaremaa; project partner Saaremaa Municipality
Government (Estonia);
•	
Madeira; project partner Regional Agency for the Development
of Research Technology and Innovation – ARDITI (Portugal);
•	
Azores; Project partner - Cabinet of the Secretary of
the Presidency for External Relations – Regional Government
of the Azores (Portugal);
•	
North Aegean Region - North Aegean Region (Greece);
•	
Urban Community Of North Basse-Terre (CANBT) Guadeloupe (France).
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