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Ansökningar för
kommande år
H2020 pågår till just år 2020. Hur ser det ut med
kommande utlysningar? Läs vad Hans
Frennberg har att säga om det:

Hans Frennberg, koordinator på FOI när det gäller
forskningsfinansiärer. Han deltar i Vinnovas
referensgrupp för utmaningen Säkra samhällen inom
H2020.

Intervju med Hans Frennberg
Ansökningar som ska lämnas in i augusti i år är nu på väg att
slutföras. Men vad vet vi om topics för de utlysningar som
ska lämnas in i augusti 2019?
- Delområdena inom H2020 Secure Societies fortsätter även 2019: INFRA (Protecting the
infrastructure of Europe), SEC (Security) med DRS (Distaster-Resilient Societies), FCT (Fight against
Crime and Terrorism), BES (Border and External Security) och GM (General Matters) samt DS
(Digital Security). Kraven på deltagande från practitioners kvarstår för INFRA och SEC. Bland nya
topics är exempelvis INFRA02 där man vill undersöka hur ny teknik i smarta städer kan förbättra
skydd och respons vid terrorattacker som utförs med relativt enkla medel, exempelvis liknande de
som genomförts i Berlin och Stockholm. Även inom Disaster-Resilient Societies finns intressanta
ämnesområden som till exempel DRS02 med teknik för first responders med en subtopic rörande ny
teknik för snabb och precis detektion av patogener. Det kommande eventet (se nedan) Nordic
Brokerage Event kommer att kunna utnyttjas till att påbörja formering av ansökningsinitiativ till 2019
års utlysningar.

Hur är läget när det gäller arbetsprogrammet för det sista året
i H2020, nämligen år 2020? Vad vet vi om det?

- Medlemsstaterna har givits möjlighet till tidiga inspel nu under våren 2018. Dokumentet kommer att
skrivas våren 2019 och sedan godkännas av medlemsstaterna i juli 2019 inför kommissionens beslut
i oktober 2019. Förmodligen kommer flera utlysningar som gått 2018 och som går 2019 att fortsätta
under 2020. Intressanta topics bör vara triage, fordon för first aid, forensik samt gränskontroll. Vi
kommer nog även att få se försök att brygga över från H2020 till kommande nionde ramprogram.

Vad vill EU-kommissionen med detta nionde ramprogram
som ska ta över efter H2020?
- De tidigare sju utmaningarna i H2020 ser ut att bli fem stycken grand challenges, varav Inclusive,
resilient and secure societies är en. Man trycker på vikten av att programmet leder till önskvärda
effekter och avser att anpassa utformningen för att uppnå detta. Kommissionen kommer också att
föreslå att man definierar och styr arbetet i ramprogrammet genom så kallade missioner inom
forskning och innovation i EU. Tanken är att sätta tydliga och djärva mål som ska påverka utlysningar
inom ett eller flera områden. Exempel på en sådan mission som ges i kommissionens
informationsmaterial kan vara att besegra cancer eller plastfria hav.

Kommande event
Aktörsgemensamt CBRNE-möte, Stockholm, den 5
september 2018
Samverkansplattformen kommer att finnas med på agendan för Aktörsgemensamt CBRNE-möte,
den 5 september, Stockholm>>

Nordic Brokerage Event inför utlysningar 2019,
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 i
ovan nämnda områden DRS, CIP och FCT kommer att beröras under eventet. Inledande föredrag av
representanter från de nordiska länderna kommer att ge exempel på nordiska samarbeten och hur
man skulle kunna dra nytta av sådana i kommande ansökningar. Deltagarna i eventet kommer att ges
möjlighet att föreslå ytterligare utlysningstopics och att delta i ett förberedande matchningsarbete inför
eventet. En inbjudan med agenda, länk för registrering och ev. förberedande matchning innan eventet
kommer att skickas ut senare. Vid frågor kontakta Åsa Fritzon på MSB, asa.fritzon@msb.se

Community of Users Thematic Days + Security research
Conference, Bryssel, den 3-6 december 2018
Läs mer om Community of Users inom Security research>>

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
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Följ oss gärna i sociala medier

