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Jubel over aflyste besparelser
Det er med stor begejstring, at FOIN - Sammenslutningen af forskerparker og innovationsmiljøer i Danmark
modtager folketingets finanslovaftale på forskningsområdet. Tidligere annoncerede besparelserne er nu pillet
ud.
Der var lagt op til, at sparekniven skulle svinges over de danske innovationsmiljøer. Men nu er kniven lagt
væk. Alle folketingets partier er blevet enige om en ny finanslovaftale på forskningsområdet, der redder
innovationsmiljøerne fra nedskæringer i 2012.
25 mio. kr. sikret
”Det er særdeles glædeligt, at innovationsmiljøerne med de yderligere 25 mio. kr. på finansloven for 2012
kan fortsætte på samme niveau som i 2011,” siger Lars Stigel, formand for FOIN – Sammenslutningen af
forskerparker og innovationsmiljøer.
Dermed er den nyligt afgåede regerings spareplan, der betød 25 mio. kr. mindre til innovationsmiljøerne,
afblæst.
Bredt forlig
”Det er meget positivt, at der er tale om et bredt forlig, og at alle sider af det politiske spektrum prioriterer
indsatsen med at hjælpe flere innovative, videnbaserede virksomheder med vækstpotentiale i gang,” siger
Lars Stigel.
Han mener også, at de tilbagerullede besparelser vil sikre de små nystartede vækstvirksomheder, som har
stort potentiale, men brug for et skub i starten. Virksomhederne oplever i forvejen kapitaltørke, der betyder,
at en stor del af vækstiværksætterne helt må give op på forhånd.
Hjælp til vanskelig start
”Disse virksomheder er ekstra hårdt ramt af den finansielle krise, fordi de fleste private investorer slet ikke vil
investere i den helt tidlige fase, men derimod er mere positive, når innovationsmiljøerne har taget den første
risiko og hjulpet virksomhederne igennem den første og meget vanskelige udviklingsfase,” fortæller Lars
Stigel.
FOINs formand peger på, at foreningen fortsat vil fremsætte det budskab og kæmpe for at få
innovationsmiljøerne på dagsordenen, så finanslovforhandlingerne også næste år vil sikre innovationen et
stabilt økonomisk grundlag.
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