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Hur man kan delta –
aktörer inom samhällsskydd och beredskap



Krisberedskapsaktörernas nytta av 

medverkan

• Möjlighet att påverka/styra projekt

• Kontakter aktörer i andra länder

• Insikt i utvecklingen

• Möjliggöra prov, demonstrationer och testsystem 

i mycket större skala än vad Sverige ensamt har 

råd med



Konsortiernas nytta av 

krisberedskapsaktörerna

• Krisberedskapsaktörer ökar projektens relevans

– problemformulering, 

– relevanskontroll och 

– arbete kring demonstrationer

• Önskvärda deltagare i projekten



Exempel på engagemang

1. Konsortiemedlem 

2. Medlem i projektets fasta rådgivande kommitté

3. Deltagare i olika typer av arbetsmöten och 

rådslag under projektets första tid

4. Deltagande i demonstrationer, kontaktmöten 

och resultatseminarier



1. Konsortiemedlem

• Ingår formellt i ansökan 

• Förbinder sig att lägga ner arbetstid och 

engagemang om den beviljas 

– några månadsverk - flera årsverken

• Kostnaderna för medverkan när projektet löper 

ersätts av EU

• Möjligt att söka stöd från MSB för 

ansökningsarbetet 



2. Rådgivande kommittéer

• ”Advisory Boards” vanlig företeelse i H2020

• Hanterar frågeställningar kring exempelvis 

etiska överväganden, marknadsbedömningar 

• 1-2 möten/år 

– Mindre än 40 h/år

• Medlemmarna förbinder sig att stödja projektet 

med relevant rådgivning

• Inga bindande regler på utformning



3. Deltagare i arbetsmöten/WS

• Vanligt i början av projekt

– Exempelvis synpunkter på tekniskt, juridiskt eller 

kommersiellt möjligt, miljömässigt eller etiskt önskvärt

• Experter från organisationer inom 

samhällsskydd och beredskap

• Får del av löpande rapportering under projektets 

löptid

• Inget ansvar för projektet

• Ovanligt ersättning för arbetstid



4. Delta i demonstrationer etc

• Vanligt att projekt organiserar ett nytt forum eller 

deltar inom relevant befintligt forum

• Lyssna på information från projektet, delta i 

demonstrationer eller resultatseminarier

• 1 dagsverke eller mindre

• Inget ansvar

• Ingen ersättning för arbetstid



Ladda en sammanställning via

FOI.se/Plattform  Hur kan man delta



Kärngrupp (Core group)

• De tre-fyra mest drivande medlemmarna i 

ansökningskonsortiet brukar bilda en informell 

”core group”

• Har större inflytande och brukar ta större delar 

av arbetsuppgifter och projektbudget. 

• Önskvärt att de flesta i ”core group” är vana vid 

EU-projekt



Koordinator

• Samordnare för hela konsortiet

• Stort inflytande över projektansökan och 

projektgenomförande 

• Har vanligen den största delen av 

projektbudgeten. 

• Nätverket som koordinatorn bygger blir också 

mycket mer omfattande än för andra 

konsortiemedlemmar.

• Stor administrativ börda


