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Nystart!  
Samverkansplattformen H2020: Säkra Samhällen startar 
upp igen - denna gång med ett projekt på två år.  
  
Målet med projektet är att fortsättningsvis nyttiggöra kunskap, resultat och 
innovationer som tas fram inom olika EU-projekt, för att bidra till kunskaps- 
och förmågeutveckling för krisberedskap och civilt försvar i Sverige. 

 

  
  
Projektet leds av Totalförsvarets forskningsinstitut 
(FOI) och en projektgrupp bestående av Carina 
Eldsäter, Karin Hjalmarsson, Eva Mittermaier, Jiri 
Trnka och Hans Frennberg. 
  
Projektledare Carina Eldsäter svarar på några 
frågor om det nya projektet. 

 

Carina Eldsäter är projektledare. 

 

 

Har ni dragit några lärdomar från det tidigare projektet? 

- EU har under utvecklingen av forskningsprogrammen lagt ökat fokus på nyttiggörande av resultat, 
vilket sker genom att slutanvändare görs delaktiga i EU-projekten och tar del av resultat från 
genomförda projekt. Vi har identifierat tre framgångsfaktorer som är viktiga att ha med sig för att 
lyckas med att hämta hem kunskap från EU: 

 Det är viktigt att ha dialog med svenska aktörer om svenska behov av kunskaps- och 
verksamhetsutveckling inom krisberedskap och civilt försvar. Dessa behov ska återspeglas i 
den forskning som utförs i EU-projekten. 

 Även om EU-projekten beaktar för Sverige relevanta problemområden eller behov krävs att 
Sverige är representerad i projekten. Svenska aktörer kan delta på många sätt, t.ex. som 
projektdeltagare, som referensgrupp, som mottagare av resultat. Var och en väljer den nivå 
som passar dem bäst. 

 Redovisning av resultat projektvis leder ofta till begränsad effekt hos 
krisberedskapsaktörerna. Det är därför viktigt att resultaten sätts i rätt sammanhang för 
svensk krisberedskap och civilt försvar. 

https://www.idrelay.com/v4_idrweb.asp?q=1CB9-8DB-6525-7E


Kommer Samverkansplattformen att arbeta på något annat sätt än 
tidigare? 

- I stort kommer projektet likna det förra men vi kommer prova nya arbetssätt bortom traditionell 
resultatspridning i syfte att skapa nytta hos de svenska aktörerna. Med nya arbetssätt avses här att 
ge stöd till krisberedskapsaktörerna så att dessa kan testa, pröva utvärdera eller pilotimplementera 
metoder, teknik eller arbetssätt som tas fram i EU-projekt i anknytning till egen verksamhet. Det 
tänkta stödet innebär att resultaten sätts i rätt sammanhang för svensk krisberedskap och civilt 
försvar. Stödet kan t.ex. ha form av metodstöd, utbildning, träning eller värdering av nytta utifrån 
aktörernas tester, försök och pilotimplementering. 

 

 

 

Aktuellt 
  
Pågående MSB-utlysning: Planeringsbidrag Horisont 2020 

MSB inbjuder koordinatorer och partners att ansöka om bidrag för planering av projekt inom EU:s 
ramprogram för forskning, Horisont 2020. Inriktningen ska vara mot samhällsskydd och beredskap. 
Sista ansökningsdag är 2018-05-20. Mer information om utlysningen går att läsa på MSB:s 
webbplats. https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Forskning/Utlysningar/Pagaende-utlysningar/Utlysning-
Planeringsbidrag-Horisont-2020/ 

Kommande event: Mötesplats SO den 8 maj 2018 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB inbjuder till Mötesplats SO den 8 maj 2018 i 
Spårvagnshallarna i Stockholm. Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen kommer att närvara 
med ett bokbord under mötesplatsen så välkomna att tala med oss där. Se i övrigt MSB:s inbjudan 
på www.msb.se. 

Kommande event: Nordic Brokerage Event inför utlysningar 2019 

De nordiska länderna inbjuder till ett nätverksmöte med deltagande från samtliga nordiska länder. 
Mötet kommer att hållas i Stockholm den 7 november 2018. Samverkansplattform H2020: Säkra 
samhällen stöttar MSB och Vinnova med organisationen från svensk sida. Mer information kommer. 
Eventuella frågor besvaras av Åsa Fritzon, MSB (asa.fritzon@msb.se ). 

 

Fortsätt att delta i vårt nätverk! 

Vi hoppas att du vill delta i nätverket även i fortsättningen. Mer information om 
personuppgiftsbehandlingen kan du läsa på https://www.foi.se/om-webbplatsen/om-
dataskyddsforordningen.html 
 

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

 

https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-6525-18f2ddb66fd8938a33dc7ffdbc798a7f-7E
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-6525-18f2ddb66fd8938a33dc7ffdbc798a7f-7E
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Om samverkansplattform H2020: Säkra Samhällen 

SAMVERKANSPLATTFORM H2020: SÄKRA SAMHÄLLEN 
Samverkansplattformen skapar forum där forskare och slutanvändare möts för att skapa 
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. 

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

   

 

FOI  
Totalförsvarets forskningsinstitut  

Postadress 

164 90 STOCKHOLM  

Telefon 

08-555 030 00  
plattform@foi.se  
www.foi.se/plattform   

 

Avregistrera från nyhetsmail  
Är du inte intresserad av att få framtida nyhetsmail klicka här. 
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