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Hösten är i full gång och de nya utlysningarna för Horisont 2020: 
Säkra samhällen blir officiella den 27 oktober. Vill man ha information 
om de nya utlysningarna så ska man boka in den 28 november 
på Mötesplats Samhällssäkerhet där Samverkansplattformen kommer 
att ha ett pass kring nyheter, information och tips inför den nya 
ansökningsperioden. Läs mer längre ner i nyhetsbrevet.  

 

Viktiga samtal om resiliens och vikten av att inkludera 
slutanvändare på Vinnovas informationsdag 
  

De nya utlysningarna inom Horisont 2020 är strax här och Vinnova har precis haft sin 

informationsdag. Samverkansplattformen bidrog under passet kring Social Resilience 

och Secure Societies. Det blev väldigt intressanta diskussioner kring behovet av resiliens 

(motståndskraft) i krisberedskapen och hur EU-projekt kan vara ett betydelsefullt verktyg för 

detta. På samma sätt blir det oerhört viktigt att fler slutanvändare inkluderas i ansökningar till 

EU-projekt, för att resultaten ska bidra på bästa möjliga sätt. 

  

Klicka på länken för att komma till informationen kring eventet 

 

 

 

 

Få inspiration och information i vår innovationslounge 
på Mötesplats Samhällssäkerhet 

Sveriges totalförsvar, Våldbejakande extremism, och Informations- och cybersäkerhet är några av de 
teman som tas upp på 2017 års Mötesplats Samhällssäkerhet. Samverkansplattformen kommer att 
anordna en innovationslounge med temat "Krisberedskap 2025", där det kommer att pågå aktiviteter 
under hela mässan, i anslutning till pauserna i konferensprogrammet. Varmt välkomna! 

Innovationsloungen är placerad i lokalen M3 som ligger i anslutning till caféet i nivå med 
mässhallen. 

 

https://www.idrelay.com/v4_idrweb.asp?q=1CB9-8DB-6410-7E
http://nyhetsbrev.foi.se/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-6410-5af0ecc444729553e93ff435261921ed-7E


28 november 

10.45-11.15 demonstrationer (Verktyg i krisberedskapen 2025?) 

12.15-13.30 30 EU:s utlysningar 2018 för utveckling av samhällssäkerhet (Bland annat tillsammans 
med Anna Halldén, VINNOVA och Carina Olsson, Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap; Nationella kontaktpersoner för Säkra samhällen) 

14.30-15.15 Nätverk för nytänkande inom krisberedskapen 

15.15-17.00 demonstrationer (Verktyg i krisberedskapen 2025?) 

29 november 

10.30-11.15 Innovation i krisberedskapen - hur tas den fram? (Bland annat med Åsa Fritzon, 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap; Karin Lintrup, WIN Guard; Carl-Oscar Jonson, 
Katastrofmedicinskt centrum) 

12.30-13.30 Ett samtal om testbäddar i Sverige. (Tanja Ståhle, Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap, och Svenja Stöven Safety & Security Test Arena/Europeiska CBRNE-centret) samt 
verktyg för sjukvård/katastrofmedicin 2025? 

 

 

 

Verksamhetsutveckling genom EU-projekt? Ett 
samtal med Tanja Ståhle, projektledare på 
MSB   

Hur väl matchar de trender och fokus man ser i EU-projekt inom 
H2020: Säkra samhällen med hur Sveriges behov inom 
krisberedskapsarbete ser ut? 

- Det är en väldigt bred fråga - behoven ser olika ut för olika aktörer. 
Ett sätt att förhålla sig till frågan är att se hur väl utlysningen och 
finansierade projekt överlappar de behov som lyfts i den nationella 
risk- och förmågebedömningen. Ett annat sätt är att utgå från MSB:s 
forskningsstrategi. Ett sakområde som återfinns på samtliga ställen är cybersäkerhet eller 
informationssäkerhet. MSB:s forskningsstrategi för 2014-2018 tar utöver informationssäkerhet även 
upp områdena allmänhetens säkerhet, resiliens och farliga ämnen. Dessa tre aspekter återfinns i de 
övergripande målen för H2020. 

Vilka frågor blir viktiga att ta upp i sin organisation för att få en bra intern förankring för att 
kunna engagera sig i EU-projekt inom H2020: Säkra samhällen? 

- Jag tänker att det beror på hur man väljer att engagera sig. Om man väljer att driva eller ingå i ett 
konsortium så ställer detta naturligtvis stora krav på att identifiera de egna behoven och förtydliga 
både önskade leverans- och effektmål. Om man däremot väljer att delta i en referensgrupp eller i 
externa aktiviteter som ett projekt anordnar så är det andra frågor som blir viktiga. Något som alltid är 
viktigt är att säkra resurser över tid. Ett projekt pågår ju ett par år och under tiden kan den egna 
organisationen förändras. 

 

Tanja Ståhle, projektledare, MSB 

 



Vilka är de stora fördelarna för en svensk krisberedskapsaktör med att delta i EU-projekt inom 
H2020: Säkra samhällen, som du ser det? 

- Förutom att det är kompetenshöjande för medarbetarna vilket i sin tur skapar mervärde för 
organisationen, så ger det oss svenska aktörer möjlighet att påverka utvecklingen av den europeiska 
krisberedskapen och få genomslag för bra svenska idéer och arbetssätt. 

 

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 EU-
ramprogram 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. 

MER INFORMATION  
Gå in på hemsidan för att läsa mer eller för att se hur ni kan delta: www.foi.se/plattform 

   

 

FOI  
Totalförsvarets forskningsinstitut  

Postadress 

164 90 STOCKHOLM  

Telefon 

08-555 030 00  
plattform@foi.se  
www.foi.se/plattform   

 

Avregistrera från nyhetsmail  
Är du inte intresserad av att få framtida nyhetsmail klicka här. 
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