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Bakgrunn

∞ EU opplever at de ikke får nok effekt ut i bedrifter og
offentlige virksomheter av investeringene i forskning
∞ De har derfor opprette programmet DIGITAL EUROPA
som fokuserer på nettopp ANVENDELSE
∞ EDIH er et av virkemidlene som sorterer under
DIGITAL, der hovedhensikten er å gi private og
offentlige virksomheter tilgang til kompetanse og
løsninger som er utviklet og nær anvendelse
∞ I Norge er det Innovasjon Norge som er ansvarlig for
prosessen med å få på plass norske EDIHer overfor
EU
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Hva er «eddys»?
∞ En European Digital Innovation Hub (EDIH) er en organisasjon
som støtter virksomheter– spesielt SMBer og offentlig sektor med digital transformasjon

∞ Tjenesteområder:

Test before
invest

∞ De fokuserer på å hjelpe bedrifter med å ta i bruk ressurser,
kunnskap og løsninger inne
∞ Kunstig intelligens
∞ High Performance Computing (HPC)
∞ Cybersecurity
∞ Andre avanserte digitale team (Stordata, blokkjede,
AR/VR, robotikk/automasjon, …)
∞ Hovedfunksjonen er som en hub, der EDIHs hjelper
virksomheter med å bli mer konkurransedyktige ved å utrede
behov og gi tilgang til relevante løsninger både nasjonalt og i
Europa
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Å hjelpe virksomheter med å identifisere konkrete tiltak er et
hovedanliggende for en EDIH
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Identifisere problem

Det er oftest i løpet av denne
etappen bedrifter ser potensialet for
bruk av data og digitale teknologier
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Skalere

Det er oftest i denne etappen
bedrifter får hjelp av ekstern
leverandører

Det er i disse etappene markedssvikten er størst – men også potensialet for å
samarbeide nasjonalt for å koble problemer til løsning

Drift

Hva betyr dette for norske virksomheter?

∞ Totalt i Europa blir det omtrent 250 slike EDIHer
∞ De retter seg mot ulike industrier og ulike
digitale teknologier
∞ Dette legger til rette for at bedrifter kan få hjelp
til å finne egnede miljøer også utenfor Norge,
på samme måte som Norske
kompetansemiljøer blir synlige for bedrifter i
andre deler av Europa.
∞ Dette gir et bredt nedslagsfelt og tilgang til
kompetanse fra hele Europa med fokus på
anvendelse av avanserte digitale teknologier
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Hvordan skal vi få det til?

∞ EDIHene må sameksistere med eksisterende virkemiddelapparat i Norge og Europa, samt andre mekanismer som opprettes
i regi av DIGITAL – det sikrer konsistens og effektiv samhandling mellom de ulike delene av virkemiddelapparatet
∞ I nettverket er vi – som med de fleste andre initiativ - avhengige av å sette sammen et bredt konsortium som består av
aktører som sitter tett på private og offentlige virksomheter og deres behov, samt bedrifter som er dypt involvert i forskning
og utvikling. Det sikrer at vi når bredt ut og effektivt kan kanalisere behov inn til kompetansepartnerne.

OCEANAPOLIS

NEMONOOR

AURORA

Oppsummert

∞ EDIHene skal være en strukturell og varige konstruksjon, finansiert med opp til 1m€ fra EU, og med mål om å støtte 200
virksomheter hvert år i sin digitale transformasjon
∞ Der hvor en stor bedrift har egne støttefunksjoner, fungerer EDIHene som en aktiv partner langs virksomhetens verdikjede,
og bidrar med tilrettelegging, megling og mobilisering innen alle de fire tjenesteområdene
∞ Vi tror vi med denne ordningen er på sporet av noe som kan skape stor verdi for norske virksomheter fra sommeren 2022
og i hele DIGITAL programmets virketid (7år)
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