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Påsken är över, och det börjar närma sig sommar. Det betyder att det 
är dags att riktigt fokusera på sina EU-ansökningar 
inom             H2020: Säkra samhällen som ska vara inlämnade i 
augusti. Läs gärna vårt inspirerande samtal med FOI:s GD nedan som 
tar upp vikten av EU-projekt och ny kunskap ifrån internationella 
sammanhang.  

 

Visst ses vi på Samverkansseminarium 2017? 

23-24 maj är det dags för MSB:s Samverkansseminarium. Under de två dagarna kommer det bland 
annat att finnas möjlighet att se de demonstrationer, scenarion och presentationer som anordnas via 
Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen med kunskap från flera intressanta EU-projekt med 
fokus på krisberedskap. 

Viktiga teknik- och projektdemonstrationer inom: 

- Resilient sjukvårdsledning under svåra förhållanden 

- Simuleringsstöd för att öka säkerheten i urbana transportmiljöer 

- Innovativ teknik för sök och räddning 

- Koncept, verktyg och träning för räddningsinsatser mot CBRN-terrorhändelser 

 
Det blir ett tillfälle att hämta ny relevant kunskap och innovation, men också att inspireras i ert 
framtida samverkans- och ledningsarbete. Syftet med Samverkansseminarium är att bygga broar 
mellan forskning, utveckling, utbildning och praktisk verksamhet. Vi i Samverkansplattform H2020: 
Säkra samhällen kommer självklart också att finnas på plats för dialog och frågor. 

  

Klicka på länken för att komma till anmälan 
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60 miljoner mer till krisberedskap 

  

Kampanj ska förbättra allmänhetens krisberedskap 

  

Regeringen vill skicka ut varnings-VMA vid katastrofhändelser 

  

Göteborg ska se över terrorskyddet 

  

 

Statusrapport för EU-projekt inom 
H2020:s samhällsutmaning Säkra 
samhällen            - Samtal med FOI:s 
generaldirektör  
Jan-Olof Lind 
  

 Jan-Olof Lind, vad finns det att säga om utvecklingen inom EU-
projekt och utmaningen Säkra samhällen? 
 
- Fokus är som sagt säkrare samhällen, att skydda EU:s och dess invånares frihet och säkerhet. 
Säkerhetsfrågorna är inriktade på nya mångfasetterade, sammanhängande och gränsöverskridande 
hot. Bland annat så handlar det om försvar emot cyberattacker, skydda kritisk infrastruktur och att 
skapa säkra försörjningskedjor för att bättre kunna hantera oförutsägbara och breda 
säkerhetsutmaningar som hybridkrigföring och antagonistiska hot. 

Varför är EU-projekt viktiga för FOI? 
 
- Genom att FOI medverkar i internationella samarbetsprojekt får vi ökad kunskap och vidgade 
nätverk samt att vi bidrar till innovativa lösningar på samhällsutmaningar. På så sätt kan vi bygga ny 
och relevant kunskap. I och med att det är projektdeltagare från flera länder som samarbetar så finns 
det en större bredd av kunskap och erfarenheter. Dessutom ingår också olika typer av aktörer och 
behovsägare, som alla har sina specifika styrkor för oss att dra lärdomar ifrån. Att arbeta med själva 
ansökningsarbetet innebär också en kvalitetssäkring av vår verksamhet i och med att det krävs 
fullgod kvalitet för att en ansökan ska beviljas. 

Hur ser du på möjligheterna att genom EU-projekt inom Säkra samhällen utveckla 
krishanteringen i Sverige? 

- EU-projekt kan vara en viktig kraft i utvecklingen av Sveriges krisberedskapsarbete. Det blir ett 
kostnadseffektivt sätt att möjliggöra utveckling i Sverige och möta samhällets alltmer komplexa, 
osäkra och mångtydiga riskbilder. EU:s utlysningar i samhällsutmaningen Säkra samhällen bygger på 
svagheter som identifierats inom samhällssäkerhetsområdet där Sverige medverkat i 
problembeskrivningen. Projekten behandlar därför frågeställningar som är viktiga för Sverige. EU-
projekt kan på så sätt bli en användbar kunskapsbas där innovation och utveckling skapats genom att 
flera perspektiv involverats. Samarbetet inom EU blir på också allt viktigare för Sveriges 
krisberedskap eftersom att EU:s medlemsländer har åtagit sig att gemensamt mobilisera sina krafter 
och resurser för att bistå enskilda drabbade medlemsländer. 

 

GD Jan-Olof Lind, FOI 

 

 

Om Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen 

http://nyhetsbrev.foi.se/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-5F35-a2ce6a9a4f258f3a28f5206a33cd1aa4-7E
http://nyhetsbrev.foi.se/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-5F35-ba1346e45aee5110cc92d4151cb91d99-7E
http://nyhetsbrev.foi.se/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-5F35-bec26f61a0526a64990f4ef6867a74be-7E
http://nyhetsbrev.foi.se/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-5F35-9ec9c8d7b319d91fc9e68bd3ffef32d9-7E


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 

    

 

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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