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Ansökningar för 2019
Inom H2020 Säkra samhällen har ansökningar
lämnats in i slutet av augusti. Nu börjar snart
ansökningsarbetet inför nästa års utlysningar.
Nedan kan du läsa en intervju om vad Carina
Olsson har att säga om det:
Carina Olsson är Fil.dr. och arbetar på MSB,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Hon arbetar med forskningsfinansiering, främst
inom informationssäkerhet, och är också
biträdande NCP (nationell kontaktperson) för
området Säkra samhällen inom H2020.

Intervju med Carina Olsson
Som vi kunde läsa i intervjun med Hans Frennberg i
plattformens nyhetsbrev i juni, så vet vi redan nu en hel del
om topics för de utlysningar som ska lämnas in i augusti
2019. Hur arbetar MSB tillsammans med Vinnova för att
främja ett bra deltagande från svenska aktörer i ansökningar?
Vinnova och MSB bidrar båda med experter och nationella kontaktpersoner (NCP) inom området
Säkra samhällen i Horisont 2020. Tidigare år har vi tillsammans med samverkansplattformen
arrangerat nätverksmöten och informationsträffar. I år kommer vi att anordna ett nordiskt
nätverksmöte som vi kallar Nordic Brokerage Event den 7 november, för att samla aktörer inte bara
från Sverige utan även från våra grannländer. Under mötet kommer vi att få besök från
kommissionen, vi kommer att informera om vilka möjligheter NCP-nätverket erbjuder, och viktigast av
allt: deltagarna kommer ges möjlighet att prata med varandra och planera gemensamma ansökningar
under workshops och i särskilt arrangerade öga mot öga-möten.

Hur får man möjlighet att delta?
Det kommer att gå att anmäla sitt intresse för eventet via den digitala plattformen b2match, som inte
bara är en informations- och anmälningssida utan en tjänst för att främja nätverkande. Det går att se

andra som också har anmält sig, och boka in möten till eftermiddagens diskussionsdel redan i förväg.
Då kan alla parter ha en plan och komma förberedda för just de diskussioner de kommer att ha. Vi
tror att det är ett smart sätt för deltagarna att kunna få ut så mycket som möjligt av dagen, men
självklart kommer det att finnas utrymme för spontana möten också. Länken till den digitala
plattformen kommer att finnas tillgänglig i mitten av september.

Varför har ni valt att anordna ett nordiskt event?
Vi vet att många frågor är gemensamma för de nordiska länderna. Detta är ju ingenting nytt, de
nordiska länderna har sedan länge ett etablerat politiskt samarbete inom säkerhetsforskning genom
Hagadeklarationen som antogs redan 2009. För forskningsfrågor inom en rad olika områden finns
NordForsk, som är med och arrangerar nätverksmötet i november.

Finns det arrangemang i Sverige där svenska partners kan
hittas?
Just nu under hösten lägger vi allt krut på vårt Nordic Brokerage Event. Det är ju lyxigt för oss som
bor i Sverige att vi kommer att genomföra det i Kista utanför Stockholm, då blir det ju inte så lång
resväg som för till exempel våra kollegor från Island.

Vad finns det mer för möjligheter att hitta initiativ och
partners?
För den som är beredd att resa utomlands arrangeras både nätverksträffar och konferenser
regelbundet i Bryssel, till exempel det stora säkerhetsforskningseventet i december (se nedan).
Annars går det ju alltid bra att använda partnersökfunktionen på EU-kommissionens forskningssidor,
Participant Portal.

Nordic Brokerage Event inför utlysningar 2019
och 2020, Stockholm/Kista, 7 november
Den 7 november 2018 kl.10-16 kommer ett Nordic Brokerage Event att hållas i Stockholm i FOI:s
lokaler i Kista. Arrangörer är de nationella representanterna i programkommittén för H2020 och de
nationella kontaktpersonerna från Sverige, Norge, Island, Danmark och Finland, tillsammans med
projektet Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen och forskningsfinansiären Nordforsk.
Syftet med eventet är att underlätta nätverkande bland nordiska aktörer för att
underlätta konsortiebildningar och stötta framtagandet av gemensamma projektansökningar till
H2020 Säkra samhällen. Svenska, norska, isländska, danska och finska forskare, slutanvändare och
branschföreträdare är välkomna att delta för att förbereda förslag inför utlysningarna 2019 och 2020.
Fokus ligger på frågor av särskild betydelse i en nordisk kontext. Olika topics i utlysningsområdena
DRS, CIP och FCT kommer att beröras under eventet. Andrea de Candido, DG HOME, kommer att
diskutera H2020 Säkra samhällen och exempel kommer att ges på nordiskt samarbete och hur man
skulle kunna dra nytta av sådana i kommande ansökningar. Deltagarna i eventet kommer att ges
möjlighet att lyfta fram sitt intresse för utlysningstopics. Möjlighet att delta i matchningsarbete (faceto-face möten) kommer även att finnas.

En inbjudan med agenda, länk för intresseanmälan och angivande av intresse för face-to-face-möten
kommer att skickas ut i mitten av september. Vid frågor kontakta Carina Olsson,
carina.olsson@msb.se eller Åsa Fritzon på MSB, asa.fritzon@msb.se
Länken till intresseanmälan inför detta event kommer att skickas ut till er som ingår i
samverkansplattformens nätverk.

European Brokerage Events
The Security Research NCP Network och det franska inrikesministeriet med stöd av EUkommissionen inbjuder till European Brokerage Events på Forskningsministeriet, 25 rue de la
Montagne Sainte-Geneviève, Paris, Frankrike:




Den 2 oktober 2018 hålls ett sådant event rörande INFRA och FCT
Den 11 oktober 2018 hålls motsvarande event rörande BES.
Den 24 oktober 2018 hålls motsvarande event kring DRS.

Läs mer om European Brokerage Events>>

Security Research Event, Bryssel, den 3-6
december 2018
EU-kommissionen arrangerar 2018 års upplaga av Security Research Event (SRE) I Bryssel,
Belgien 5-6 december 2018. Temat är "Making Europe a safer place: demonstrating the impact
of EU-funded security research". SRE består av en konferens och en utställning med ungefär 50
projekt och förväntas får 800 deltagare.
Läs mer om Security Research Event>>

Community of Users
Det tolfte Community of Users Meeting on Secure, Safe and Resilient societies sker 19-23 november.
Läs mer om mötet>>

Workshop STRIKE3

I projektet STRIKE3 som handlar om detektion och insamling av störincidenter för civil GNSS, Global
Navigation Satellite Systems, genomförs en slutworkshop 11-12 december 2018 i Linköping (lunch
till lunch). Inbjudan kommer att gå ut till myndigheter och organisationer som har ett beroende av
GNSS/GPS. Presentationer kommer att hållas från projektet och från myndigheter/organisationer
som är beroende av GNSS/GPS-tjänster. Demonstration sker av hur GNSS/GPS mottagare kan
testas för att bedöma sårbarhet för störning.
Inbjudan kommer att gå ut till samverkansplattformens nätverk, dvs. de som får detta nyhetsbrev.
Frågor kan ställas till Mikael Alexandersson, mikael.alexandersson@foi.se

Projektet DARWIN håller webbinar
Projektet DARWIN håller Webbinar den 18 september kl. 13-15 kring:
The sharing of experiences on how to implement the DARWIN Resilience Management Guidelines
through workshops and simulations - an end-user perspective.
Frågor kan ställas till Rogier Woltjer, rogier.woltjer@foi.se

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. Vi
kommer även gärna till din organisation och presenterar, efter initial dialog, 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 kompetenta 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

