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Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen

• Ett projekt på FOI finansierat inom anslag 2:4 

Krisberedskap perioden 2015-2017

• Projektet har en samordningsgrupp med 

representanter för FOI och MSB, Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap 

• Projektet har löpande kontakt med Vinnova 

rörande frågor kring Horisont 2020: Säkra 

samhällen



Varför då?  

• 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 engagemanget i EU-projekt, men trösklar 

finns



Vad vill vi uppnå?

• EU delfinansierar krisberedskapsutveckling i 

Sverige

• Svenska krisberedskapsaktörer deltar aktivt i 

EU:s ramprogram

• Resultat från ramprogrammet kommer till nytta



Hur ser förutsättningarna ut?

• Sverige i förra ramprogrammet/FP7:s säkerhetstema

– Sverige i topp 5, beviljade medel

– Ett av Sveriges mest framgångsrika områden 

– Projektresultat sprids sällan utanför gruppen av deltagare

• Deltagande av svenska krisberedskapsaktörer  

– Endast 7 deltaganden på ca 200 projekt

– Många har identifierat att ökat deltagande är önskvärt

• H2020 Secure societies

– Ökande medverkan av svenska krisberedskapsaktörer

– Hög konkurrens



Lisa Hörnsten Friberg, FOI

Dagens program och syfte



Syfte

• Samordna och stimulera svenskt deltagande i 

H2020: Säkra samhällen

– främja uppstarten av 2017-års ansökningsarbete

– skapa mötesplats för ansökare

– förbättra nätverk inom samhällsäkerhet

– sprida kunskap om intresserade ansökare



Program

• Kunskapsutveckling för samhällsskydd och beredskap / 

svensk samhällssäkerhet, Åsa Fritzon, MSB

• H2020:s samhällsutmaning Säkra samhällen, Anna 

Halldén, Vinnova

• Presentationer av ansökningsinitiativ

Lunch 11.30 - 12.30

• Presentationer av kompetenser och organisationer

Kaffe



Svenska ansökningsinitiativ

• SEC-10-FCT-2017: Integration of detection capabilities 

and data fusion with utility providers networks, Hans 

Önnerud, FOI 

• DS-07-2017: Adressing Advanced cyber Security Threats 

and Threat Actors, Amund Hunstad, FOI 

• DS-08-2017: Privacy, Data Protection, Digital Identities, 

Amund Hunstad, FOI 

• SEC-05-2017 Chemical, Biological, Radiological and 

Nuclear Cluster, part b, Karin Hjalmarsson, FOI 



Kompetenser och organisationer
• SMHI kan mer än väder, Erik Engström, SMHI

• How Gender and Ethics help your Horizon 2020 proposal, 

Richard Langlais

• SWAFS Påverkansplattform, Maria Lindholm, SWAFS

• Esris Safe Community vision, Gabriel Sahin, Esri Sverige AB

• Risk- och krisforskningscentrum vid Mittuniversitetet –

forskningsområden och simuleringslabb, Jörgen Sparf & 

Evangelia Petridou, Mittuniversitetet

• Efter forskningen – nytta från EU projekt, Pontus Svenson

• CBRN-kompetens, Karin Hjalmarsson, FOI



Tack för din medverkan

Presentationerna läggs på hemsidan 

(säg till om ni inte vill det)

Välkomna att höra av er:

plattform@foi.se

www.foi.se/plattform

Lycka till med ansökningarna!

mailto:plattform@foi.se
http://www.foi.se/plattform

