Engagemangsnivåer i EU:s H2020-program Säkra samhällen för aktörer
inom samhällsskydd och beredskap
H2020 programmet för Säkra samhällen kan göra nytta på flera olika sätt för svenska aktörer inom
samhällsskydd och beredskap:
 Ge möjlighet att påverka/styra projekt så att de behandlar relevanta problem på relevanta
sätt
 Skapa kontakter med andra aktörer i andra länder
 Ge insikt i utvecklingen inom relevanta områden
 Möjliggöra prov, demonstrationer och testsystem i mycket större skala än vad Sverige
ensamt har råd med.
Aktörer kan engagera sig i ett projekt på minst fyra olika sätt. I punktlistan redovisas de i fallande
engagemangsnivå, där punkt ett avser ett avsevärt större engagemang än övriga
1.
2.
3.
4.

Konsortiemedlem
Medlem i projektets fasta rådgivande kommitté
Deltagare i olika typer av arbetsmöten och rådslag under projektets första tid
Deltagande i demonstrationer, kontaktmöten och resultatseminarier.

I varje enskilt fall måste varje aktör besluta vilket engagemang som gör att det svenska krisberedskapssystemet får mest nytta av EU-satsningarna på ”Säkra samhällen” inom H2020programmet. Engagemang högt upp på listan kräver mer tid och resurser men ger också större
påverkansmöjlighet och större insyn i projektresultat och europeiska nätverk.

1 Konsortiemedlem
Som konsortiemedlem ingår man formellt i ansökan. Man förbinder sig att lägga ner arbetstid och
engagemang om den beviljas, alltifrån några månadsverk upp till flera årsverken. En stor del av
kostnaderna för medverkan när projektet löper ersätts av EU.
EU ersätter inte kostnaderna för att ta fram ansökan. Det är emellertid möjligt att söka stöd från MSB
för ansökningsarbetet. För närvarande är ersättningsbeloppen från MSB (om MSB beviljar stöd)
150 000 kr till koordinator respektive 50 000 kr till annan konsortiemedlem.

Ansökningsformulär finns på MSB:s hemsida. För 2016 års utlysning kunde den sökas på länken:
https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Forskning/Utlysningar/Pagaende-utlysningar/UtlysningPlaneringsbidrag-Horisont-2020/
Aktörer inom samhällsskydd och beredskap har bra förutsättningar för problemformulering,
relevanskontroll och arbete kring demonstrationer. Därför brukar konsortierna sträva efter att
engagera sådana aktörer i denna typ av aktiviteter. Det anses också stärka ansökans möjligheter att
gå igenom om en sådan aktör tar på sig koordinatorsrollen. Om man blir erbjuden plats i ett
konsortium bör man ta reda på om kärngruppen består av seriösa och rutinerade partners innan man
bestämmer om man ska gå med i konsortiet. I speciellt hög grad bör man naturligtvis värdera
koordinatorn.
Mycket av EU:s regler och formalia runt deltagande i dessa EU-projekt finns beskrivet i ”Annotated
Model Grant Agreement” som kontinuerligt uppdateras på länken:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020amga_en.pdf

Ersättningsnivåer
Ersättningsnivåerna beskrivs i länken ovan, men förenklat kan man säga att icke vinstdrivande
aktörer får 100 % av de direkta kostnaderna betalda av EU. De får dessutom ett schablonbelopp på
25 % av de direkta kostnaderna för att täcka indirekta kostnader.
Vinstdrivande aktörer får lägre ersättning i de fall projektresultaten förväntas ligga nära
marknadslansering.

Kärngrupp (”core group”)
De tre-fyra mest drivande medlemmarna i ansökningskonsortiet brukar bilda en informell ”core
group” och ta ett större ansvar för både ansökningsskrivning och ledning av projektet. De får därmed
större inflytande och brukar också ta större delar av arbetsuppgifter och projektbudget än övriga
konsortiemedlemmar. Det är önskvärt att de flesta i ”core group” är vana vid EU-projekt så att inte
bristande erfarenhet får ansökningsarbetet att haverera eller ge dåligt resultat.

Koordinator
Att vara koordinator är en ansvarsfull roll. Koordinatorn får dock stort inflytande över projektansökan
och projektgenomförande och har vanligen den största delen av projektbudgeten. Nätverket som koordinatorn bygger blir också mycket mer omfattande än för andra konsortiemedlemmar.
Den administrativa bördan ska inte underskattas – speciellt omfattande blir den naturligtvis första
gångerna som organisationen tar en sådan roll.

2 Rådgivande kommittéer
”Advisory Boards” är en vanlig företeelse i H2020-projekt. De kan titta på olika aspekter av projektet.
Etiska överväganden liksom marknadsbedömningar och en mängd andra frågor kan hanteras på
detta sätt. Vanligen sammanträder man en eller två gånger årligen. För aktörer inom samhällsskydd

och krisberedskap är det vanligen underförstått att egenintresset för projektresultaten gör att man
deltar utan annan ersättning än för resekostnader. Projekten har nästan alltid minst ett ”Advisory
Board”. Det stärker ansökan om den innehåller åtaganden från relevanta organisationer där de
förbinder sig att medverka i projektets ”Advisory Boards”. Arbetsinsatsen ligger vanligen under 40
timmar om året.
För ”Advisory Board”-medlemmar från forskningsorganisationer är det inte ovanligt att projekten
också betalar en viss ersättning för arbetstid. Det finns inte några bindande regler för hur Advisory
Boards” utformas så varianter på detta förekommer.
Medlemmarna i ”Advisory Board” förbinder sig att stödja projektet med relevant rådgivning.

3 Arbetsmöten och rådslag
Det ligger i projektets intresse att få in så många relevanta synpunkter som möjligt. Det kan gälla
alltifrån vad som är tekniskt, juridiskt eller kommersiellt möjligt till vad som är miljömässigt eller
etiskt önskvärt. Speciellt i början av projekt kallar man ofta olika typer av experter till ”workshops”.
Resultaten av dessa arbetsmöten ligger sedan till grund för modifieringar och detaljutformning av
projektplanerna.
Experterna kommer i stor utsträckning från organisationer inom samhällsskydd och beredskap. Det
förväntas vanligen ligga i dessa organisationers intresse att påverka projektet och att ta del av
diskussionerna. Experterna får således knappast någon ersättning för sin arbetstid. De kan dock
utlovas att löpande underrättas om projektresultat under projektets löptid.
Genom att delta i arbetsmöten och rådslag har man inte tagit på sig något ansvar för projektet.

4 Demonstrationer, kontaktmöten och resultatseminarier
Ofta kan det göra ansökan mer attraktiv att utlova att projektet organiserar ett nytt forum inom det
aktuella området eller att projektet stödjer och deltar vid möten inom något relevant befintligt forum
(en intresseorganisation eller en grupp europeiska myndigheter som träffas regelbundet). Att lyssna
på information från projektet i dessa sammanhang och att delta i demonstrationer och
resultatseminarier kanske inte ens tar ett dagsverke i anspråk och man ikläder sig inget ansvar i
övrigt.
Genom att delta i Demonstrationer, kontaktmöten och resultatseminarier har man inte tagit på sig
något ansvar för projektet.
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