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God jul önskar 
Samverkansplattform 
H2020: Säkra 
samhällen! 

 

Vi vill tacka för givande samarbeten och 
samtal som vi har haft under 2018 och ser 
fram emot fler intressanta samarbeten under 
det nya året. 

 

 

 

 

  

  

  
 

Genomförda event 

 

Se presentationerna från de senaste eventen på vår webbsida. Där finns material från t.ex.: 

 Nordic Brokerage Event den 7 november 2018 

 Mötesplats SO den 6 december 2018  

 

 

Kommande event 

 

SMI2G 

SMI2G är ett stort nätverksmöte/"brokerage event" för H2020: Säkra Samhällen. För utlysningen 
2019 hålls evenemanget den 29-30 januari 2019 vid UCL, Bryssel, Belgien. Registrering är nu öppen, 
se länk nedan. 

www.tno.nl/smi2g 

 

 

Konferenser 

 

https://www.idrelay.com/v4_idrweb.asp?q=1CB9-8DB-6F49-7E
https://www.idrelay.com/v4_idrforward.asp?q=1CB9-8DB-6F49-7E
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-6F49-4d0c285d0e80304c0c7c8da5bdc9525e-7E
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-6F49-40df5274653167c8e7af8622f5d1f22b-7E
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-6F49-bbefee494f5560c72c0ac98c0c39886c-7E
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-6F49-c04d75665727ba039618b70b8433bca8-7E


Aktörsgemensamt CBRNE- möte 

Den 23-24 januari är det aktörsgemensamt CBRNE- möte på Näringslivets hus i Stockholm. Anmälan 
på www.msb.se 

  
Kunskapsdag: samverkan vid samhällskriser - problem eller 
möjlighet? 

Den 31 januari är det en forskningsdag om samverkan som hålls i Stockholm. Anmälan på 
www.msb.se 

 

 

CBRNe Protection symposium 2019 

 

Datum 24-26 September 2019 

Plats Malmö, Sweden 

Information: www.cbw.se 

Beskrivning: CBRNe Protection symposium, tidigare känt som CBW Protection Symposium, 
omfattar nu även skydd mot radiologiska, nukleära och explosiva stridsmedel förutom de kemiska och 
biologiska stridsmedlen. Målgrupp för symposiet är professionella inom området skydd mot CBRNe. 
Symposiet kommer att innefatta sessioner om följande ämnen: 

 Emerging Threats and Risks 

 Dispersion Techniques and Modelling 

 Hazard Management 

 Detection and on-site analysis 

 Identification/Forensics 

 Personal and Collective Protection 

 Decontamination 

 Medical Management 

 Education/Training/Exercises 

 Commercial Development 

En utställning rörande utrustning till skydd mot CBRNe, vid vilken företag kommer att visa sina 
senaste produkter, kommer att arrangeras i anslutning till symposiet. Utställningen kommer att ge 
möjlighet för deltagarna att undersöka den på marknaden tillgängliga tekniken för att skydda sig mot 
CBRNe. 

 

 

Om Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen 

 

SAMVERKANSPLATTFORM H2020: SÄKRA SAMHÄLLEN 

Samverkansplattformen skapar forum där forskare och slutanvändare möts för att skapa 

https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-6F49-32b9dc2d902295db7060793190c7bd43-7E
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-6F49-32b9dc2d902295db7060793190c7bd43-7E
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-6F49-e2b7c76501f07ff56c772659e1f023ec-7E


framgångsrika samarbeten kring EU-projekt. Man får möjlighet till dialog, samarbeten och 

samverkanstillfällen genom att plattformen tar tillvara på utvecklingsmöjligheterna i EU-

ramprogram H2020 för svensk samhällssäkerhet och krisberedskap. 

 

DELTA I SAMVERKANSPLATTFORMEN 

Vi välkomnar alla svenska krisberedskapsaktörer att medverka i plattformen. Plattformen bjuder in 

till tillfällen där det finns möjlighet att diskutera samarbetsmöjligheter i framtida utlysningar. Vi 

kommer även gärna till din organisation och presenterar, efter initial dialog, relevant kunskap som 

tagits fram inom ramen av EU-projekt. 

 

KONTAKT 

Kontakta oss på plattform@foi.se för frågor eller funderingar. Vi hoppas att du vill delta i 

nätverket. 

Information om FOI:s personuppgiftsbehandling>> 

Om du inte önskar vara med i nätverket kan du höra av dig till oss så tar vi bort dina uppgifter ur 

e-postlistan. 

 

MER INFORMATION 

Gå in på webbplatsen för att läsa mer eller för att se hur ni kan delta: www.foi.se/plattform 
 

 

 

OM FOI  

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom 

försvar och säkerhet. Hos oss arbetar cirka 900 medarbetare med varierande bakgrunder. FOI:s 

kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. 

Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.  
 

Postadress: 164 90 STOCKHOLM  

Telefon: 08-555 030 00  

plattform@foi.se | www.foi.se/plattform   

-------------------------------------------------  

Följ oss gärna i sociala medier  
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