Webb version | Skicka vi dare

Nyhetsbrev april 2019

Vårblommor Scilla

Foto: Från Wikimedia Commons

Nu är det hög tid att komma igång med ansökningsarbetet!
Det internationella intresset för 2019 års utlysningar inom H2020 Säkra samhällen är stort, det har
framkommit vid två välbesökta nätverks- och informationsmöten i Bryssel i januari och mars. Länkar
till information om samt presentationer från de båda mötena, nås via SMI2G respektive Info
Day/Brokerage Event.
Intresset från konsortier, som för närvarande arbetar med ansökningar, visar stort intresse för att få
kontakt med slutanvändare. Vi bedömer att svenska myndigheter generellt sett är mycket välkomna.
Exempel på annan matnyttig information i presentationerna från det senare mötet är information om
juridiska, etiska, genus-, och policyaspekter samt diverse tips och råd när det gäller
ansökningsförfarandet.
Nu är det mindre än fem månader kvar till dess att ansökningarna ska lämnas in (den 22 augusti) och
en stor del av denna period infaller under sommaren. Därför är det viktigt att lägga in en extra växel
när det gäller ansökningsarbetet samt att bevaka eventuella uppdateringar i utlysningstexter av

intresse (länk till H2020-utlysningarna). Om man fortfarande söker partners kan man registrera sig
och/eller leta partners i databasen Security Research Map, man kan också använda sig av "Partner
search-verktyget". Dessutom kommer en ny informationsdag/workshop/brokerage event hållas den
9 april 2019 i Riga (länk till möteshemsidan) - sista anmälningsdag 7 april!

Kommande aktiviteter
H2020 Secure Societies Info Day, Workshop and
Brokerage Event
Datum 9 april 2019
Plats Riga
Sista anmälningsdag 7 april 2019
Information: https://seren4-h2020-sc7-2019.b2match.io/
Beskrivning. Ett nätverksmöte med fokus på utlysningen H2020 Säkra samhällen 2019.

Mötesplats SO - samverkansområden
Datum 14 maj 2019
Plats Stockholm, Stockholm Waterfront Congress Centre
Sista anmälningsdag 2 maj 2019
Information: https://www.msb.se/sv/Start1/Kalender/Motesplats-SO-samverkansomraden/
Beskrivning. Ett forum där aktörerna som ansvarar för samhällets krisberedskap och deltar i
samverkansområdena får en samlad lägesbild, den senaste kunskapen och ett nätverk för att planera
och samordna arbete som stärker beredskapen och det civila försvaret. Vid mötet presenteras
gemensam aktuell information i plenum för alla aktörer. Dessutom finns ett seminarieprogram där
deltagarna kan välja mellan tre seminarier med möjlighet till fördjupning och diskussion i några
utvalda ämnen.

CBRNe Protection symposium 2019
Datum Den 24-26 september 2019

Plats Malmö, Malmömässan
Sista anmälningsdag "Early bird fee" tom 3 maj 2019, sista dag - 31 augusti 2019
Information: www.cbw.se
Beskrivning: CBRNe Protection symposium, tidigare känt som CBW Protection Symposium,
omfattar nu även skydd mot radiologiska, nukleära och explosiva stridsmedel förutom de kemiska och
biologiska stridsmedlen. Målgrupp för symposiet är professionella inom området skydd mot CBRNe.
En utställning rörande utrustning till skydd mot CBRNe, vid vilken företag kommer att visa sina
senaste produkter, kommer att arrangeras i anslutning till symposiet. Utställningen kommer att ge
möjlighet för deltagarna att undersöka den på marknaden tillgängliga tekniken för att skydda sig mot
CBRNe.

Skadeplats 2019
Datum 24-26 september 2019
Plats Uppsala, Uppsala Konsert & Kongress samt övningsfältet Viktoria Hotell & Konferens
Information https://www.brandskyddsforeningen.se/webbshop/konferenser-ochseminarier/skadeplats/
Beskrivning: Målgrupp för denna konferens och demonstrationsverksamhet är operativ
räddningstjänst som arbetar på skadeplats, samt övrig blåljuspersonal, industribrandkårer, politiker,
länsstyrelser, m.fl.

Mötesplats Samhällssäkerhet 2019
Datum 19-20 november 2019
Plats Stockholm, Kistamässan
Information: https://www.samhallssakerhet.se/
Beskrivning: Denna mötesplats utgör en möjlighet för dig som arbetar med frågor som rör
samhällets säkerhet, krisberedskap och totalförsvar att fortbilda dig, knyta nya kontakter och utveckla
ditt arbete med dessa frågor. Drygt 40 aktuella seminarier arrangeras och utställningen är fylld med
företag, organisationer och föreningar i branschen.

Genomförda aktiviteter

Vid Aktörsgemensamt CBRNE-möte den 23-24 januari 2019 i Stockholm hade plattformen ett
informationsbord. www.msb.se
Olika aktiviteter har genomförts för att sprida information kring resultat som EU-projekten har
åstadkommit:
 Informationsdag för polisen i workshopform i Linköping den 7 november 2018. Under dagen
presenterades och diskuterades forskning kring sensorer och sensornära databehandling och
hur detta skulle kunna vara till nytta i polisens operativa verksamhet. Metoder och teknik som
har utvecklats till stöd vid övningar och insatser visades också inklusive laboratorier och
fordon som gör att FOI kan hålla övningar eller försök samt delta på plats för polisens
verksamhet.
 Metodstöd i SWEDAVIA-övning på Bromma flygplats den 10 november 2018 och i den
utvärderingskonferens som genomfördes den 11 december. Metod för förmågeutveckling och
fördjupad återkoppling presenterades och demonstrerades. Se bilderna nedan.
 Den 11-12 december 2018 hölls i Linköping slutdemonstration i EU-projektet STRIKE3.
Under demonstrationen visades hur GNSS/GPS- mottagare kan testas för att man ska kunna
bedöma sårbarheten för störningar. www.foi.se/STRIKE3
 25-28 mars genomfördes slutdemo av projektet CELECTIVE (Utbildning, träning och övning
för "first responders" vid CBRNE-händelser ) där slutanvändare från Polisen deltog.
 Verktyg och tekniker för textanalys och bot-detektion som utvecklats inom projekten MIRROR
och ASGAARD har överlämnats för testning av slutanvändare under mars månad.
Uppföljande möten kommer ske senare under våren.

Brandövning SWEDAVIA Bromma flygplats den 10 november 2018.
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Ledningsplatsen på Swedavia-övningen på Bromma flygplats den 10 november 2018.
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Om Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen
SAMVERKANSPLATTFORM H2020: SÄKRA SAMHÄLLEN
Samverkansplattformen skapar forum där forskare och slutanvändare möts för att skapa
framgångsrika samarbeten kring EU-projekt. Man får möjlighet till dialog, samarbeten och
samverkanstillfällen genom att plattformen tar tillvara på utvecklingsmöjligheterna i EUramprogram H2020 för svensk samhällssäkerhet och krisberedskap.
DELTA I SAMVERKANSPLATTFORMEN
Vi välkomnar alla svenska krisberedskapsaktörer att medverka i plattformen. Plattformen bjuder in
till tillfällen där det finns möjlighet att diskutera samarbetsmöjligheter i framtida utlysningar. Efter

initial dialog kommer vi även gärna till din organisation och presenterar relevant kunskap som
tagits fram inom ramen av EU-projekt.
KONTAKT
Kontakta oss på plattform@foi.se för frågor eller funderingar. Vi hoppas att du vill delta i
nätverket.
Information om FOI:s personuppgiftsbehandling>>
Om du inte önskar vara med i nätverket kan du höra av dig till oss så tar vi bort dina uppgifter ur
e-postlistan.
MER INFORMATION
Gå in på webbplatsen för att läsa mer eller för att se hur ni kan delta: www.foi.se/plattform

OM FOI
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom
försvar och säkerhet. Hos oss arbetar cirka 900 medarbetare med varierande bakgrunder. FOI:s
kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.
Postadress: 164 90 STOCKHOLM
Telefon: 08-555 030 00
plattform@foi.se | www.foi.se/plattform
------------------------------------------------Följ oss gärna i sociala medier

