EUROPEISKA
FÖRSVARSFONDEN
Vad innebär den,
vad har vi lärt oss
och vilken är vägen fram?
25 november 2019
Kl. 13.00-16.30

25 november 2019 • Vår Gård, Saltsjöbaden, Stockholm

?

MÅNDAG 25 NOVEMBER - UPPSTARTSSEMINARIUM TILL FFD2019
En europeisk försvarsfond med € 13 miljarder i basfinansiering planeras att inrättas för perioden 2021–2027
(om förslaget på struktur och EU budgeten fastställs enligt nuvarande förslag). Fonden fokuserar på forskning
och utveckling inom försvarsområdet med syfte att facilitera gränsöverskridande investeringar och samarbeten
kring framtida Europeiska försvarsförmågor. Ambitionen är en stärkt europeisk säkerhet och kommer att ha
stor marknadspåverkan.
Senaste åren har ett arbete pågått kring vilka områden/förmågor som ska ingå i det första arbetsprogrammet
för förmågefönstret - och blicken lyfts strax längre fram. Vid detta seminarium kommer dessa aspekter
fördjupas.
Läs mer om fonden hos SOFF

PROGRAM
13:00 Hur ser den europeiska spelplanen inom försvar och säkerhet ut 2021?
Hur påverkas marknaden – nuläge och vad gör andra?
Christina Wilén, EU-representationen
Hans Pechan, Försvarsdepartementet
genmj Michael Claesson, chef ledningsstabens inrikningsavdelning Försvarsmakten (TBC)
Niklas Alm, stf. generalsekreterare SOFF
13:45 Svenska myndigheter och förtagens syn på möjligheterna och utmaningarna med EDF:n?
öv Rickard Stridh, forskningschef Försvarsmakten
Katarina Wilhelmsen, forskningsdirektör FOI
Gustaf Fahl, teknisk direktör, chef Systemledningsavdelningen FMV
Henrik Petersson, head of corporate government relations Saab
14:30 PAUS
15:00 Lessons learned – vad har vi lärt oss från den förberedande åtgärden för försvarsforskning (PADR)
samt för förmågeutveckling (EDIDP)?
Julia Wilén, rådgivare FMV
Hans Frennberg, överingenjör FOI
Katarina Björklund, vice president group strategy Saab
Christelle Bourquin, Försvarsdepartementet
15.45: Vägen framåt för EDF och kommande utlysningar
Hans Pechan, Försvarsdepartementet
Hans Frennberg, överingenjör FOI
Niklas Alm, stf. generalsekreterare SOFF
Katarina Björklund, vice president group strategy Saab
Daniel Johansson, strategisk rådgivare FMV
16.30: Avslut och frågor

Anmälan

Tid och plats

Anmäl ditt deltagande via webben.

Datum: 25 november 2019
Tid:
13:00-16:30
Plats:
Vår Gård
V
 år Gård ligger i
Saltsjöbaden, ca 30 min
söder om Stockholm.
www.vargard.se

Seminariet arrangeras av
SOFF och Försvarets materielverk (FMV)
i samarbete med Försvarsdepartementet,
Försvarsmakten och FOI

För mer information och anmälan, gå in på www.soff.se

