
Välkomna till workshop 

Mer nytta för svensk krisberedskap från EU



Eva Mittermaier

Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen 

– ett projekt inom 2:4 Krisberedskap



Vad är syftet med projektet? 

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 med projektet? Forts. 

• 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



Plattformen: ansvar och utveckling

• FOI:s stora erfarenhet av att söka och driva EU-

projekt en komponent. FOI väl etablerad aktör i EU: 

– medverkan i 150 EU-projekt, varav över 65 inom säkerhet

– tillgång till ansökarnätverk

– processkunskap om EU

• Stegvis utveckling tillsammans med aktörerna

– både användare av resultat och utförare



Årscykeln

• Utlysning med inlämning (oftast) augusti, så vi kan 

starta ansökningsarbetet nu med denna öppna 

workshop för myndigheterna

• Den 27 oktober är nätverksmöte, öppet för utförare 

och kompetenser/organisationer/intresserade

• I början av 2017 kommer slutlig utlysningstext

• Under våren bör konsortier utformas, ”sluten” 

verksamhet

• Ansökan slutförs i augusti 2017



Syftet med dagens workshop

• Informera om H2020: Säkra samhällen

• Visa på möjligheten att skapa nytta för svenska 

krisberedskapsaktörer och samla era behov

• 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 kan fortsätta arbetet 

tillsammans



Agenda förmiddagen

• Hur kan man delta i plattformen i H2020 

– Lisa Hörnsten Friberg, FOI

• Exempel på EU-projekt: DARWIN

– Carl-Oscar Jonson, Katastrofmedicinskt centrum, Region 

Östergötland

• Information om H2020: Säkra samhällen

– Åsa Fritzon, MSB

• Utlysningen Säkra samhällen augusti 2017 – beskrivning av 

delområdena 

– Hans Frennberg, FOI



Agenda eftermiddagen
• Utlysning augusti 2017– beskrivning delområdena, forts. 

– Hans Frennberg, FOI

• 2016 års inlämnade ansökningar och medverkande 

krisberedskapsaktörer

– Sören Jägerhök, FOI

• Konkretisering av utlysningstexter och diskussion om 

utvecklingsbehov (Två parallella grupper, två sessioner)

• Att använda EU för att utveckla sin verksamhet

– Tanja Ståhle, MSB

• Avslutning

– Lisa Hörnsten Friberg, FOI


