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Vad är syftet?  1

Tillsammans med aktörer 

inom samhällsäkerhet och krisberedskap

skapa en stödstruktur för kunskapsförsörjning 

från EU 

där 

FOI:s stora erfarenhet av att söka och driva EU-
projekt är en komponent
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Vad är syftet?  2

• Ökade resurser för utveckling 
– Riskbilderna i samhället ökar 

– Ökade krav på utveckling av samhällets förmåga

– Utvecklingskostnader och erfarenheter kan delas vid samarbete

– H2020: Säkra samhällen syftar till att utveckla samhällets 

skyddsförmåga och resiliens  

• Röja hinder för EU-samarbete
– Svensk ambition att öka medverkan i H2020 jämfört med tidigare

– Flera aktörer vill öka engagemang i EU-projekt, men trösklar finns



Syftet med dagen

• Informera om H2020: Säkra samhällen

• Informera om hur ansökningsarbetet går till och hur 

ni som krisberedskapsaktörer kan bidra och delta 

• Påbörja tolkning av utlysningar och inriktning av 

ansökningar som kommer att inlämnas 2016

• Informera om hur vi fortsätter arbetet



Agenda förmiddagen

• Info om H2020-utlysningen Säkra samhällen 

– Anna Halldén, Vinnova

• Hur kan man delta i plattformen i H2020 

– Lisa Hörnsten Friberg, FOI

• Årets inlämnade ansökningar och exempel på 

tidigare EU-projekt inom samhällsäkerhet

– Sören Jägerhök, FOI 

• Kunskapsspridning 

– Lisa Hörnsten Friberg, FOI



Vem ansvarar för plattformens utveckling?

• FOI:s stora erfarenhet av att söka och driva EU-
projekt en komponent. FOI är en väl etablerad 
aktör i EU: 
– medverkan i 150 EU-projekt

– över 50 inom säkerhetstemat

– tillgång till ansökarnätverk

– processkunskap om EU

• Stegvis utveckling tillsammans med aktörerna
– både användare av resultat och utförare


