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Denna rapport redovisar aktiviteter som skett inom projektet Samverkansplattform H2020: Säkra
samhällen, nedan kallad plattformsprojektet, i egen regi eller genom deltaganden vid aktiviteter som
har arrangerats av annan aktör. Perioden omfattar våren 2015 fram till och med april 2016.
Rapporten inleds med beskrivningar av de samordnande aktiviteter som plattformsprojektet har
deltagit i under perioden.

WP0 Projektledning
Samordningsmöten med MSB och Vinnova
Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen har en samordningsgrupp med representanter för
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och FOI.
Gruppen ses enligt plan vid fyra tillfällen under året. Under uppstarten av plattformsprojektet under
våren 2015 hölls ytterligare några möten. Frågor som behandlas vid dessa möten rör följande:
 Planerad och genomförd verksamhet, rapportering och reflektion.
 Analys av utfall.
 Beredningsläget för ansökningar, inklusive pågående dialoger.
 Planering inför kommande dialoger och arrangemang, inklusive samverkan med
samverkansområdena.
FOI och plattformsprojektet är representerade vid de möten som hålls rörande CBRNE-samordning
mellan MSB och FOI. (CBRNE står för kemiska, biologiska, radioaktiva, nukleära och explosiva
ämnen.) Syftet är att samordna MSB:s CBRNE-arbete för att förbättra förmågan att hantera CBRNEhändelser med det arbete som sker inom plattformsprojektet avseende följande:





Utveckla respektive process så att samordningen förbättras.
Tydliggöra behov hos krisberedskapsaktörer inom detta område.
Öka användningen av resultat från befintliga projekt.
Öka nyttan från medverkan i EU.

FOI är vidare representerat i Vinnovas referensgrupp för H2020: Säkra samhällen, i vilken deltar
representanter för svenska myndigheter, företag samt universitet, högskolor och institut. Frågor som
behandlas vid dessa möten rör följande:






Information om arbetet i programkommittén.
Information om arbetsprogrammet och kommande utlysningar.
Information och analys av utfall för svenskt vidkommande.
Underlag för komplettering av kommande utlysningar.
Information om arbete med kommande arbetsprogram och inhämtning av synpunkter.

WP1 Samordning av insatser vid utlysningar
Dialog med krisberedskapsaktörer för ansökningar
Under året har en rad kontakter och möten organiserats för att möjliggöra och stimulera ökat
svenskt deltagande i ansökningar och projekt inom det rubricerade utlysningsområdet.
Antalet öppna ansökansområden för år 2015 uppgick till 37. Ett av ansökningsområdena var speciellt
utformat för små och medelstora företag och var uppdelat i två delar (förstudie respektive
genomförande). Varje del var möjlig att söka vid fyra olika tillfällen under året. Totalt var det alltså
möjligt att lämna in 44 ansökningar utan att direkt konkurrera med sig själv vid något tillfälle. FOI
medverkade i 14 ansökningar 2015-08-25.
Antalet öppna ansökansområden för år 2016 uppgår till 18 stycken, med underindelning 36 stycken.
Deadline för ansökningarna är 2016-08-25 utom i två fall där deadline lagts i februari respektive april.
Plattformsprojektets arrangemang
Inom plattformsprojektet har det under perioden arrangerats två öppna arrangemang med bred
inbjudan:



Aktörsgemensam workshop den 20 oktober 2015
Nätverksmöte den 27 januari 2016

Den aktörsgemensamma workshopen den 20 oktober 2015 syftade till att informera om H2020 och
Säkra samhällen i synnerhet med de utlysningar som har inlämning augusti 2016. Inbjudan hade gått
till organisationer som finns representerade i samverkansområdena. Antalet deltagare var 30 stycken
med 15 centrala myndigheter representerade och ett par landsting.
Utvärderingen av workshopen visade att deltagarna värdesatte följande:
 Överblick på en rätt enkel nivå. Få förkunskaper behövdes.
 Genomgång och tolkning av relevanta utlysningar 2016 och möjligheten att ställa frågor.
 Skapa några nya kontakter.
Deltagarnas önskemål om framtida arrangemang gällde bl.a. följande:






Deltagare från industri och privata aktörer.
Exempel på bra ansökningsdokument.
Liknande möten på flera orter!
Kanske vore ett par mer smala och fokuserade workshops bra. T.ex inom olika områden.
Information till SO:na och att det finns tid att ta upp frågorna i respektive SO.

Nätverksmötet den 27 januari 2016 syftade till att främja uppstarten av svenskt ansökningsarbete
och underlätta kontakt-skapande för alla som vill medverka i ansökningarna för 2016 års utlysningar.
Mötets innehåll utgjordes av deltagarnas presentationer av svenska ansöknings-initiativ, samt
presentationer av kompetenser och organisationer med intresse att medverka. Antalet deltagare var
50 stycken, med representanter för sju myndigheter, sju universitet och forskningsinstitut samt ett
par företag/konsulter.
Utvärderingen visade att deltagarna värdesatte följande:
 Möjlighet att knyta kontakter.
 Bra att få en översikt över intressenter och vad som är på gång.
 Myndigheternas information och verksamhet.
 Bra mix mellan myndigheter, universitet och aktörer.
 Bra med Vinnovas presentation.
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Bredden på aktörer, lärde mig mycket nytt om vilka som jobbar med dem här frågorna.
Mycket bra presentation av förutsättningarna för en ansökan.

Deltagarna önskade mer information om bl.a. följande:







Plattformen.
Fler representanter från andra aktörer än myndigheter.
Genomslaget av tidigare ansökningar blivit beviljat inom Security i H2020.
Praktisk erfarenhet om uppbyggnaden av konsortium.
Kanske någon form av upp-samling av idéer som uppstått, behövs det stöd i att gå
vidare?
Någon central samordning så att alla relevanta aktörer blir tillfrågade i god tid.

Deltagande i andra aktörers arrangemang
Föredragningar har hållits vid följande arrangemang i syfte att sprida kunskap om
plattformsprojektet och stimulera till ansökningsarbete och möjligheter till att ta del av resultat från
EU-projekt.








MSB:s informationsdag om aktuella EU-utlysningar i Stockholm den 23 februari 2015.
SOS Alarms studiebesök vid FOI i Linköping den 8 juni 2015.
Nationell påverkansplattform – daglig larmrespons arrangerade två workshops den 4
februari och den28 april 2015, Linköpings universitet, CARER.
CBRNE-dagarna som anordnades i Umeå den 30 september 2015 (arrangörer
Försvarsmakten, MSB och FOI).
Webbsäkerhetsdag i Uppsala 17 november 2015, arrangör Uppsala universitet och FOI.
Samhällssäkerhetsmässan i Kistamässan 24-25 november 2015 där plattformsprojektet hade
en monter.
Informationsdag om EU-program i Norrköping den 2 december 2015 (arrangör Region
Östergötland; Energikontoret Östra Götaland).

Bilaterala dialoger
Under perioden har dialog förts med en lång rad aktörer för att sprida kunskap om
plattformsprojektet och inbjuda till medverkan och möjligheter till att ta del av resultat på en för
aktören mer detaljerad nivå, t.ex. avseende vilka utlysningar som en viss aktör kan vara intresserad
att medverka i utifrån sitt uppdrag. Dialoger har förts under perioden med ett dussintal aktörer.
Uppföljning av ansökningsinitiativ
Inom plattformsprojektet har en sammanställning gjorts av inlämnade ansökningar och resultatet
från utvärdering av ansökningar avseende utlysning 2015. Detta har också jämförts med tidigare års
ansökningsaktivitet och resultat. Utfallet av de två ansökningsomgångarna inom H2020 har, jämfört
med Sveriges tidigare framgångar inom det sjunde ramprogrammets (FP7) säkerhetsområde,
resulterat i väsentligt färre projekt för Sverige totalt sett. En mer detaljerad analys av de ansökningar
FOI har deltagit i visar dock tecken på att en allt bättre anpassning av ansökningarna till
bedömningskriterierna pågår. Utfallet för svenskt vidkommande diskuteras även i Vinnovas
referensgrupp. Allteftersom nya fakta blir kända utvecklar FOI riktlinjer för att anpassa
ansökningsskrivningen till de nya förhållanden som gäller inom H2020 jämfört med vad som gällde
under EU:s sjunde ramprogram, FP7.
Underlag till arbetsprogram
Projektet har inför både arbetsprogram för 2016-2017 och arbetsprogram för 2018-2020 bidragit
med synpunkter till de svenska representanterna i programkommittén för H2020: Säkra samhällen.
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WP2 Internationell samverkan för kunskapsinhämtning
Uppföljning av projektportfölj
I plattformsprojektet har en sammanställning/Excelmatris skapats över projekt med FOI-medverkan
från såväl H2020: Säkra samhällen som tidigare i det sjunde ramprogrammet, FP7. De projekt som
har relevans för samhällssäkerhet och krisberedskap (dvs. de som plattformsprojektet kan
överblicka) uppgår till ett sextiotal.
Analys av projektinriktning
Projektinriktningen kan beskrivas på flera olika sätt. Projekten är dessutom ofta relativt omfattande
varför ett enskilt projekt kan ha relevans för flera områden, beroende på vald struktur. Ett sätt är
givetvis att använda den understruktur som arbetsprogrammen i det sjunde ramprogrammet, FP7,
respektive Horisont 2020 använder. Ett alternativt sätt att åskådliggöra inriktningen på projektportföljen är att bedöma projektens relevans för de samhällssektorer som innehåller viktiga
samhällsfunktioner. Bilden nedan visar fördelningen av projekt med relevans för följande
samhällssektorer.












Energiförsörjning
Finansiella tjänster
Handel och industri
Hälso- och sjukvård samt omsorg
Information och kommunikation
Kommunalteknisk försörjning
Livsmedel
Offentlig förvaltning -ledningsfunktioner, - stödfunktioner
Skydd och säkerhet
Socialförsäkringar
Transporter

BEDÖMNING AV PROJEKTPORTFÖLJENS INRIKTNING
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Bild. Bedömning av projektportföljens inriktning i förhållande till samhällssektorer

5

WP3 Paketera och sprida kunskap
Kunskapsöverföringsaktiviteter
I plattformsprojektet har en sammanställning/Excelmatris skapats över projekt med FOI-medverkan
från såväl H2020: Säkra samhällen som tidigare i det sjunde ramprogrammet, FP7. De projekt som
har relevans för samhällssäkerhet och krisberedskap (dvs. de som plattformsprojektet kan
överblicka) uppgår till ett sextiotal.
Kunskapsöverföringsaktiviteter kommer att kunna genomföras med stöd av denna sammanställning,
ur vilken en aktör kan välja information av relevans för just sitt ansvarsområde. I dialogen med t.ex.
polisen pågår arbete med att sprida resultat från relevanta projekt till rätt mottagare.
Redan genomförda aktiviteter är följande:



SUBCOP: I samband med SUBCOP:s informationsdag den 24 februari 2016 på Grindsjön hölls
en dag för svenska slutanvändare, bl.a. polisen för att ta del av den utveckling som skett av
snabbt monterbart ballistiskt skydd.
DRIVER vid experiment 43 på Revinge den 26-28 april 2016: Information om
simuleringsmobil-förmåga, visning av experiment, m.m.

För 2016 planerade aktiviteter är följande:
 Presentation av projekt planeras i de pågående dialogerna mellan FOI och Polismyndigheten
respektive SÄPO.
 Utbildning inom nationell standard för paketerad information NIEM EM.
 Workshop för svenska slutanvändare rörande CORE och andra projekt inom Supply Chain
Security
Bland de ovan nämnda sextitalet relevanta EU-projekten finns ett flertal som berör CBRNE. Dessa
projekt har infogats i den CBRNE-databas som har upprättats efter beslut i SOFÄ, samverkansområdet farliga ämnen, och som förvaltas av MSB.
Aktiviteter på FOI
Aktiviteter i plattformsprojektet samordnas med FOI:s ordinarie process för ansökningsarbete
rörande utlysningar inom EU, speciellt genom att understryka värdet av att ansökningarna innefattar
deltagande av krisberedskapsaktörer, och genom att underlätta kontakter och dialog med dessa.
För att ytterligare stötta FOI:s personal har en endagskurs i krisberedskap anordnats i januari 2016
för främst de forskare som samordnar respektive ansökan (topic). Syftet var att förbättra
förutsättningarna för en konstruktiv dialog mellan FOI-forskare och krisberedskapsaktörer genom att
informera om krisberedskapssystemet och aktörernas förutsättningar genom föredrag och
gruppövning.
WP4 Koordinering av kommunikation
I projektet har en årscykel med de ovan nämnda inslagen av en aktörsgemensam workshop och
nätverksmöten som stöd i att få med krisberedskapsaktörer i ansökningsarbetet utarbetats. Särskilt
pågår dialog med MSB för att samordna de behov som kommer från krisberedskapsaktörer inom
CBRNE för att inrikta forskning och utveckling (t.ex. anslag för detta) med de aktiviteter som görs
inom plattformen.
En webbsida skapades under hösten 2015, se www.foi.se/plattform. Statistiken över antalet
visningar av webbsidan ger att 1475 besök gjordes mellan den 1 augusti 2015 och den 19 april 2016
och där det varierar mellan 35 och 95 besök per vecka (95 besök genomfördes sista veckan i
november 2015).
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