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Nu är 2017 igång, vi ser fram emot ett spännande år där mycket
kommer att hända inom krisberedskap och säkra samhällen. Snart
kommer också de slutgiltiga utlysningarna för det här året. Anmäl er
gärna till vår Inspirationsdag den 9 februari, så att ni känner er
ordentligt förberedda inför ansökningsarbetet.

Aktuellt
9 februari
Varmt välkommen den 9 februari då Samverkansplattform H2020:
Säkra samhällen tillsammans med Vinnova och MSB bjuder in till en
inspirationsdag inför utlysningarna 2017. Det blir ett tillfälle att få
aktuell information kring utlysningar, trender inom området och tips
inför ansökningsskrivning. Du får också lyssna på projektexempel
och det ges möjligheter till interaktivitet och dialog med deltagare,
stödfunktioner och projektexempel.
Klicka på länken för att komma till anmälan.

Nu har resultatet av utlysningen 2016
inom säkra samhällen kommit! Hur gick
det för svenska aktörer i EUansökningarna?
Det har spekulerats mycket innan, men nu är resultatet här. Anna
Halldén, handläggare på Vinnova, presenterar resultaten.
- Hej Anna, vill du beskriva resultaten?
Anna Halldén, handläggare,
3, 7 miljoner euro (cirka 34 miljoner kronor) gick till svenska aktörer
Vinnova
inom säkra samhällen i Horisont 2020. Sex projekt med svenskt
deltagande blev beviljade medel från EU:s ramprogram för forskning
och innovation i utlysningen 2016. Två projekt inom Disaster Resilience, två inom Fight against
Crime and Terrorism, och två General Matters (Nätverksprojekt). Sverige fick därmed 2,2 % av
beviljade medel i utlysningen. Kontrakten är dock inte påskrivna än så mindre förändringar i det
slutgiltiga resultatet kan komma.
- Hur tolkar du resultaten?
Antalet ansökingar har minskat både totalt på EU-nivå och för Sverige jämfört med 2015. Detta
skulle kunna bero på starkare krav att ha med krisberedskapsaktörer/practitioners i projekten.

- Tack Anna!

Omvärldsbevakning
Försvarsminister Peter Hultqvist återstartar Försvarsberedningen
Så vill MSB att vi ska klara en samhällskris
Sverige tar plats i Natoanknutna Stratcom
Trycket ökar: Gör forskningsdata tillgängliga
Ygeman: Kommuner kan tvingas rapportera it-attacker

Om Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen
SAMVERKANSPLATTFORM H2020: SÄKRA SAMHÄLLEN
Samverkansplattformen är ett sätt att skapa ett forum där forskare och slutanvändare kan mötas
för att kunna 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
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