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Namn
EDF-kontoret, Internationella relationer, Juridikstaben, FMV

Foto: Bezav Mahmod
Försvarsmakten

Agenda
Bakgrund
Genomgång EDF och Pesco
Nationellt och internationellt arbete inkluderat EDF-kontor
Resultat förberedande program och EDF 2021
Avslutning
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Bakgrund
Utmaningar
• Försämrad omvärldsutveckling
• Global konkurrens och
fragmentisering i Europa

EU-kommissionen (KOM)
• Förstärkt organisation (Generaldirektorat: DG DEFIS)
• Allt större strategisk aktör inom området, verkat
länge inom försvarsupphandling

Förberedande program inför EDF – överstatligt samarbete
• Förberedande åtgärd för försvarsforskning, PADR (90 miljoner euro, 2017 – 19)
• Europeiska försvarsindustriutvecklingsprogrammet, EDIDP (500 Miljoner euro, 2019 – 20)

Pesco (Permanent strukturerat samarbete) – mellanstatligt samarbete
• Koppling till bland annat EDF och EDIDP, se nästa bilder
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Pesco i sitt sammanhang

Ett systematiskt angreppsätt från gemensamma prioriteringar till påverkan på förmågor
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Översiktligt om Pesco
 Ett mellanstatligt samarbete, med grund i EUs

 Pesco har ambitionen att samarbetet mellan MS

Lissabon fördrag, som skrevs under 2017 av 25
medlemsstater (MS)
 Pesco har till skillnad mot andra samarbeten 20
juridiskt bindande åtaganden för dess MS
rörande t.ex. ökad försvarsbudget, ökat
samarbete, förbättrad cyberförmåga, ökad
militär förmåga och interoperabillitet
 Ett Pesco-sekretariat med EDA och EEAS (inkl.
EU:s militära stab) har satts upp för att stödja MS
och projekt. Detta är kontaktytan för MS och
EU:s institutioner
 Pesco stödjer, tillsammans med EDF (finansiellt)
och CARD (the Coordinated Annual Review on
Defence), MS ansträngningar i att stärka EU:s
samlade militära förmåga

gradvis ska fördjupas och gå från isolerade
samarbetsprojekt till en ökad samordning i
planering i syfte att etablera mer koherent
militärt förmågelandskap i EU
 Pesco-projekt startas med t.ex. gemensam
planering eller kravharmonisering mellan
deltagande medlemsstater. Därefter kan där så
beslutas förmågeprojekt identifieras och
implementeras inom ramen för EDF eller EDA
 Peso utvärderas årligen för att försäkra sig om
dess utveckling och effektivitet
 Pesco får en ökad vikt genom Europeiska rådets i
mars 2022 antagande av EU:s strategiska
kompass

forts. översiktligt om Pesco
 Sedan starten 2017 har fyra omgångar
med förslag till nya projekt genomförts

 Sedan november 2021 finns nu 60 Pescoprojekt inom områdena;

 Training facilities
 Land, Formations, Systems
 Maritime
 Air, Systems
 Cyber, C4ISR
 Enabling Joint
 Space

 Sverige deltar totalt i 24 projekt
 deltagare i 9 projekt och observatör i 15
projekt (FMV 5, 10 respektive FM 4, 5)

 Beslut om deltagande sammanhålls av
Regeringskansliet (Fö och UD)

 Myndigheterna har uppgiften att stödja
Regeringskansliet i genomförande av
Pesco-projekt i sina respektive
regleringsbrev

 Samverkan om SE deltagande sker mellan
myndigheterna (FM, FMV, FOI) för bästa
urval och representation

Översiktligt om EDF
 Områden: Försvarsforskning (research) och försvarsutveckling
(development). Försvarsforskningen har liknande upplägg som
Horisont Europa (HE)

 Syfte: Främja utvecklandet av en stark, konkurrens-kraftig och
innovativ europeisk teknologisk och industriell kunskapsbas inom
försvarsområdet, och minska EU:s omvärldsberoende inom
försvarsområdet

 Budget: 7,95 miljarder euro (2,65 till forskning och
5,3 till utveckling).

 4 – 8 % av EDF:s budget avsätts till omvälvande (disruptiv) teknik
 Särskild kategori finns för små och medelstora företag (SMF)

 Programperiod: 2021 – 2027 (se nästa bild)
 EDF får en ökad vikt genom Europeiska rådets i mars 2022
antagande av EU:s strategiska kompass
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Arbetsprocessen för EDF
Förordning beslutas
Utarbetande av arbetsprogram
(WP)
Projektutlysning
Projektutförare bildar konsortier,
skriver projektansökningar
Projektansökan
Forskning
Utvärdering

Kontraktering
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Regelverk beslutas av ministerrådet och Europaparlamentet
Områden och budget beslutas av KOM
Utifrån arbetsprogram publicerar KOM projektutlysningar med angivna budgetar
Utförare bilägger stöddokument från MS (enligt art 10 och 21 i förordningen)
(t.ex. Letter of Intent, eventuella garantier)

KOM mottar projektansökan från utförare
Projektansökningar utvärderas av KOM enligt utsatta kriterier (art 12 m.fl.)
KOM tilldelar vinnande kontrakt till utförare och förhandlingar inleds. Andra
ansökningar förs till reservlistan eller får avslag

forts. översiktligt om EDF
PADR (2017-2019)

Programförberedelser (utarbetande av arbetsprogram och calltexter)
Programperiod (budgetperiod)
Projektgenomförande (utlysning, ansökning, utvärdering, kontraktering, utfall och leverabler)

EDIDP (2019)
EDIDP (2020)
EDF (2021)
EDF (2022)
EDF (2023)
EDF (2024)
EDF (2025)
Etc.
EDF 2: 2028 – 2034)
2017
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2019

2021

2023

2025

2027

2029

2031

2033

forts. översiktligt om EDF
DELTAGANDEREGLER
• Endast entiteter etablerade inom EU MS och associerade länder (Norge) kan finansieras av EDF (övriga entiteter kan
dock delta)
• Konsortier bestående av minst tre entiteter inom tre EU MS/associerade länder (två för omvälvande tekniker)
BERÄTTIGADE ÅTGÄRDER/PROJEKT
• Forskning: Grundläggande och tillämpad forskning (låg teknisk mognadsnivå (TRL) upp till 4 – 5)
• Utveckling: Främst i utvecklingsfasen - nya produkter/teknologier/uppgradering (högre TRL, upp till 8)
AVTAL
Utvecklingsprojekt kräver utöver Grant Agreement (GA) och Consortium Agreement (CA)
• Mellanstatligt avtal (MoU) och projektsäkerhetsinstruktion för hantering av sekretess/säkerhetsskyddad information
mellan de MS som medfinansierar
• Kommersiellt avtal mellan MS och konsortium
EXPORTKONTROLL
• Inspektionen för strategiska produkter (ISP) ska i förväg godkänna avtal som berörs av exportkontroll
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forts. översiktligt om EDF
FINANSIERING
Direkta kostnader
Aktivitet
(EDF-förordningen, artikel 10.3)

a) Grundläggande forskning
b) Tillämpad forskning
c) Studier
d) Design
e) Systemprototyp
f) Testning
g) Kvalificering
h) Certifiering
i) Öka effektivitet i livscykeln

EDF stöd
upp till
100%

Harmoniserade förmågekrav
20%
80%

100%

Indirekta kostnader och bonus:
• Indirekta kostnader: 25% schablon av direkta kostnader (art. 15.1 i EDFförordningen) eller i enlighet med mottagarens normala praxis för
kostnadsredovisning på grundval av faktiska indirekta kostnader (se art. 15.2)
• Bonus för SMF och Mid-Caps
• 10 % bonus om projektet är direkt kopplat till ett Pesco-projekt
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Avsikt upphandla/använda tekniken samordnat.
Gemensamma tekniska specifikationer

forts. översiktligt om EDF
 Bakgrund och genererad immateriel rätt (IPR) ska inte vara föremål för restriktioner från länder/entiteter
utanför MS/associerade länder

 Tredjelandskontrollerade entiteter inom MS/associerade länder ska visa upp garantier godkända av aktuell
MS/associerat land
Intyg/stöddokument krävs för utvecklingsprojekt, beroende på projekttyp:

 Designaktiviteter inom en åtgärd/projekt måste baseras på harmoniserade försvarsförmågekrav som minst två
MS eller associerade länder gemensamt kommit överens om

 Systemprototyper och verksamhet på högre TRL-nivå
 Minst två MS eller associerade länder avser att upphandla den slutliga produkten eller använda tekniken
på ett samordnat sätt, inklusive genom gemensam upphandling i tillämpliga fall

 Verksamheten grundas på gemensamma tekniska specifikationer som överenskommits mellan de MS
eller associerade länder som ska medfinansiera åtgärden eller som avser att gemensamt upphandla den
slutliga produkten eller att gemensamt använda tekniken
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Mervärdet av EDF- och Pesco-samarbete
 Bidrar till europeisk säkerhet, förmågeutveckling, industriell och teknisk bas
 Bidrar till Försvarsmaktens operativa förmågebehov
 Finansiella bidrag erhålls från KOM, medför minskade kostnader för Försvarsmakten





 Indikerad utväxling på svensk statlig medfinansiering vs totalkostnaden för alla EDIDP-projekt => 1/43.
 Indikerad utväxling på svensk statlig medfinansiering vs totalkostnaden för alla EDF 2021-utvecklingsprojekt => 1/30
Ökad marknadstillgång för utförare genom framtida samanskaffningar och export
Ökad försörjningstrygghet, teknologitillgång, kompetens och interoperabilitet
Möjlighet att ta del av andras resultat
Nätverksbyggande

Samarbetet är strategiskt och påverkar, samt kommer få ännu större tyngd p.g.a. omvärldsläget, inte minst kopplat till den
nyligen antagna strategiska kompassen
Dock föreligger administrativa, tids- och finansieringsutmaningar. Vi arbetar myndighetsgemensamt för att minska dessa och
integrera EDF i nationell planering
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Arbetsprocessen för EDF
Förordning beslutas
Utarbetande av arbetsprogram
(WP)
Projektutlysning
Projektutförare bildar konsortier,
skriver projektansökningar
Projektansökan
Forskning
Utvärdering

Kontraktering
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Regelverk beslutas av ministerrådet och Europaparlamentet
Områden och budget beslutas av KOM
Utifrån arbetsprogram publicerar KOM projektutlysningar med angivna budgetar
Utförare bilägger stöddokument från MS (enligt art 10 och 21 i förordningen)
(t.ex. Letter of Intent, eventuella garantier)

KOM mottar projektansökan från utförare
Projektansökningar utvärderas av KOM enligt utsatta kriterier (art 12 m.fl.)
KOM tilldelar vinnande kontrakt till utförare och förhandlingar inleds. Andra
ansökningar förs till reservlistan eller får avslag

EDF:s arbetsprogram
 Kategorierna för projekt förblir oförändrade för MFF*
2021-2027

 Årliga arbetsprogram beslutas av KOM i samverkan
med MS

 Flerårigt indikativt arbetsprogram finns
 Viktigt påverka ovan genom internationellt och
nationellt samarbete

* EUs fleråriga budget ”Multiannual Financial Framework”
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Arbetsprocessen för EDF
Förordning beslutas
Utarbetande av arbetsprogram
(WP)
Projektutlysning
Projektutförare bildar konsortier,
skriver projektansökningar
Projektansökan
Forskning
Utvärdering

Kontraktering
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Regelverk beslutas av ministerrådet och Europaparlamentet
Områden och budget beslutas av KOM
Utifrån arbetsprogram publicerar KOM projektutlysningar med angivna budgetar
Utförare bilägger stöddokument från MS (enligt art 10 och 21 i förordningen)
(t.ex. Letter of Intent, eventuella garantier)

KOM mottar projektansökan från utförare
Projektansökningar utvärderas av KOM enligt utsatta kriterier (art 12 m.fl.)
KOM tilldelar vinnande kontrakt till utförare och förhandlingar inleds. Andra
ansökningar förs till reservlistan eller får avslag

Rekommendationsunderlagsmall
• Syftar till att skapa enhetliga underlag till FMV:s och Försvarsmaktens arbete med att bereda inkomna
utvecklingsprojektförslag och rekommendera (eller avslå) dessa inför medfinansieringsbeslut av Försvarsmakten.

• Mallen är obligatorisk att använda för utförare
• Kommer att publiceras på FMV:s hemsida i slutet maj
Del A (fylls i av utförare)

Del B (fylls i av FMV VerkO)

Bilagor

1. Svensk utförare och ägarförhållanden

9. Medfinansiering av projektet

1. EDF-målbild

2. Kontaktuppgifter

10. FMV:s värdering av projektet

2. PM för finansiering av

3. Delgivning av information

11. Säkerhetsskyddsavtal

4. Projektinformation

12. FMV:s rekommendation till FM

5. Säkerhetsskydd

inklusive medfinansieringsnivå

6. Exportkontroll
7. Etik
8. Utförarens värdering av projektet utifrån myndigheternas EDF-målbild
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EDF-projekt

Finansierings-PM
 Syftar till att informera och stödja medarbetare på
försvarsmyndigheterna och hos utförare om EDF-finansiering
och förutsättningar för denna
 PM utskickat till svenska myndigheter och utförare
 Disposition av PM:
 Syfte, bakgrund och omfattning
 Arbetsprocess med rekommendationsunderlag etc.
 Finansiering från EDF
 Värdering av medfinansiering för EDF-projekt
 Nivåer av medfinansiering
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Tidplan för ansökningar till forskningsdelen
inom EDF 2022 (TBC)
Nationell samverkan
(ref.grupp) arbetsprogram

Samverkan FMV, Försvarsmakten (FM) och utförare
27/6
Svenskt EDFinformationsmöte

MAJ

30/6-1/7
EU-KOM:s EDFinformationsmöte

JUNI

JULI

Information mailas (av EDF-kontoret till
utförare) efter 25 maj om EDF:s
arbetsprogram 2022 och dess
projektutlysningar. Se även Funding
& tenders (europa.eu)
KOM
19
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24/11
Ansökningar
till KOM

AUGUSTI

15/8
Anmälan ny
användare av
art. 15.2
indirekta
kostnader
FM

FMV

Utförare

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

18/11
27/9
Önskemål om Letter of Deadline påskrift Letter of
Support, 15.2-dokument, support, 15.2-dokument
och garantier m.m.
och garantier m.m.

Tidplan för ansökningar till utvecklingsdelen
inom EDF 2022 (TBC)
Nationell samverkan (ref.grupp)
arbetsprogram

Samverkan FMV, Försvarsmakten (FM) och utförare rörande
rekommendationsunderlag (RekU)

27/6
Svenskt EDFinformationsmöte

MAJ

15/8
30/6-1/7
Starta arbete med Letter of
EU-KOM:s EDF- Intent (TBC) och gemensamma
informationsmöte krav (TBC) i SE-ledda projekt

JUNI

Information mailas (av EDF-kontoret till utförare)
efter 25 maj om EDF:s arbetsprogram 2022 och
dess projektutlysningar. Se även Funding
& tenders (europa.eu)

JULI

AUGUSTI

15/8
Intresseanmälan/
utkast RekU
till EDF-kontoret
samt anmälan ny
användare av art.
15.2 indirekta
kostnader

KOM
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FM

22/10
FMV:s
rekomm27/9
Slutligt RekU till endation till
FM
EDF-kontoret

SEPTEMBER

16/9
Kontrollstation angående
behov av
regeringsframställan från
FM

FMV

Utförare

OKTOBER

11/11
Grindbeslut
FM:s
medfinansiering

24/11
Ansökningar till KOM

NOVEMBER

18/11
27/9
Önskemål i RekU om Letter Deadline påskrift
of Intent (TBC), kravintyg Letter of support
(TBC), 15.2(TBC), Letter of Support,
15.2-dokument och dokument, garantier,
Letter of Intent
garantier m.m.
(TBC), kravintyg
(TBC) och bestyrkan
medfinansiering
(TBC)

DECEMBER

Arbetsprocessen för EDF
Förordning beslutas
Utarbetande av arbetsprogram
(WP)
Projektutlysning
Projektutförare bildar konsortier,
skriver projektansökningar
Projektansökan
Forskning
Utvärdering

Kontraktering
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Regelverk beslutas av ministerrådet och Europaparlamentet
Områden och budget beslutas av KOM
Utifrån arbetsprogram publicerar KOM projektutlysningar med angivna budgetar
Utförare bilägger stöddokument från MS (enligt art 10 och 21 i förordningen)
(t.ex. Letter of Intent, eventuella garantier)

KOM mottar projektansökan från utförare
Projektansökningar utvärderas av KOM enligt utsatta kriterier (art 12 m.fl.)
KOM tilldelar vinnande kontrakt till utförare och förhandlingar inleds. Andra
ansökningar förs till reservlistan eller får avslag

Utvärderingsprocess för EDF-ansökningar
 Uppfyllnad av villkor för att ansökan kan godtas (formaliavillkor)
 Uteslutningskriterier (pengatvätt, icke-uppfyllnad av skatt/sociala krav, grova tjänstefel etc.)
 Berättigandekriterier (svarar mot EDF:s mål, projektomfattning, stöddokument etc.)
 Etisk värdering
 Urvalskriterier (finansiell och operationell kapacitet)
 Tilldelningskriterier =>
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Oberoende utvärderare
 KOM söker oberoende experter som stöd till utvärdering av EDF-ansökningar. EDFkontoret uppmuntrar till deltagande i denna process
 Sökande måste vara säkerhetsgodkända med ett giltigt ”Personal security clearance”
 Ansökningar som utvärderare till KOM 1 maj 2022 – 31 oktober 2022 (för
utlysningsomgång 2022)
 Se nedan länk för mer information om utlysning i ärendet
Defence industry- call for experts to assist the European Commission with the evaluation of
proposals submitted for funding under the European Defence Fund (2021-2027)
(europa.eu)
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Arbetsprocessen för EDF
Förordning beslutas
Utarbetande av arbetsprogram
(WP)
Projektutlysning
Projektutförare bildar konsortier,
skriver projektansökningar
Projektansökan
Forskning
Utvärdering

Kontraktering
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Regelverk beslutas av ministerrådet och Europaparlamentet
Områden och budget beslutas av KOM
Utifrån arbetsprogram publicerar KOM projektutlysningar med angivna budgetar
Utförare bilägger stöddokument från MS (enligt art 10 och 21 i förordningen)
(t.ex. Letter of Intent, eventuella garantier)

KOM mottar projektansökan från utförare
Projektansökningar utvärderas av KOM enligt utsatta kriterier (art 12 m.fl.)
KOM tilldelar vinnande kontrakt till utförare och förhandlingar inleds. Andra
ansökningar förs till reservlistan eller får avslag

Kontraktering
MS signerar “Letter of
Intent” och andra
stödjande dokument
(konsortiet bilägger
dessa till EDF-ansökan)

KOM och konsortiet
undertecknar "Grant
Agreement” (GA)

Consortium Agreement
(CA)
(nödvändigt underlag
för GA)

Konsortiet
inlämnar EDFansökan till KOM

KOM
Medlemsstat (MS)
KOM utvärderar
ansökningar => Ranking av
projekt.
KOM beslut

LoI-länderna (MS)
undertecknar Annex 5 till
GA: Security Aspect Letter
(SAL) med appendix
1.”Project Security
Instruction” (PSI),
2.Security Classification
Guide (SCG), 3. System
Security Deliverables (SSD)

MS
undertecknar
MoU

Utförare

MS,
företrädesvis
”Lead Nation”,
undertecknar
kommersiellt
avtal med
koordinator
(företräder
konsortiet)

Nationellt(a)
kontrakt med
nationella
utförare
undertecknas
(när tillämpligt)

Nationellt EDF-koordineringskontor
FMV ska:

EDF-kontoret:

 Behandla projektförfrågningar och delta i

 Placerat på Jur Int
 Håkan Lombrink, chef Internationella relationer
 Medarbetare på EDF-kontoret: Daniel

förberedelser av projekt
 Förhandla och ingå överenskommelser
 Tillvarata nyttjanderättigheter (IPR)
 Bistå Regeringskansliet med underlag
 Löpande analysera och informera om sitt arbete
 Försätta utvecklar EDF-kontorets arbete

Johansson, Jan Floderström, Linda Bjärnebro,
Peter Hennel, Sofi Nilsson, Åsa von Hacht
 Pesco inkluderat i EDF-kontorets verksamhet
 Kontakt: edf@fmv.se

 Styrgrupp finns för EDF-kontoret där Försvarsmakten, FMV och FOI deltar
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EDF-kontorets stöd till svenska aktörer
 Bedriver informationsarbete för att öka och bredda det svenska deltagandet
 Utgör nationellt nav och koordinerar, inkluderar Pesco-samarbetet i arbetet
 Informerar gärna om förutsättningar, förordning, tidplaner med mera
 Bistår inte med att skriva projektansökningar
 Matchmaking utgör f.f.a. en uppgift för KOM och utförare; kontoret stödjer genom information
och myndighetstalare

För mer information:
Kontakta EDF-kontoret: edf@fmv.se
FMV:s hemsida: https://www.fmv.se/internationellt/europeiska-forsvarsfonden/
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Hur vi arbetar
UPPGIFTER

ANSVARIGA

Koordinering

EDF-kontoret på FMV:s Juridik- och säkerhetsstab, Internationella
relationer

Inriktning (förmågestyrning)

FMV Ledningsstab, Försvarsmakten och FOI

Sakexpertis och projektledning

FMV Verksamhetsområden och centrala staber – motsvarande
inom Försvarsmakten och FOI

Projektutförande

Företag, universitet och högskolor (UoH), institut och myndigheter

 Löpande koordinering sker med Försvarsdepartementet, branschorganisationer med flera
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Totalförsvarspropositionen om EDF
 EDF kompletterar nationell forskning, teknik- och materielutveckling inom integritetskritiska områden
 EDF bör användas aktivt som ett instrument för att
 bygga kunskap inom områden som kan medföra en breddad ansats för de integritetskritiska områdena,
 ge större trygghet i försörjningsmöjligheterna för strategiska kompetenser,
 ge tillgång till forskning som i sig inte är integritetskritisk men som är av vikt för Sverige,
 fungera som ett instrument för att främja övergången mellan forskning och utveckling genom
gemensamma demonstratorer
 utgöra en brygga mellan forskning och utveckling och materielförsörjning
 Regeringens målsättning är ett brett och aktivt svenskt deltagande från såväl näringsliv som forskningsaktörer
i EDF
 EDF bör vara en integrerad del i den svenska materielförsörjningen
Försvarsmakten, FMV och FOI utarbetar en generell målbild för EDF som ska fastställas under sommaren 2022.
Försvarsmaktens operativa förmågebehov styrande för svenskt deltagande i EDF. En bilaga med prioriterade
områden utvecklas och ska fastställas hösten 2022.
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Internationellt samarbete kring EDF
Svenskt samarbete kring EDF sker med andra MS och utförare på olika nivåer och i olika fora såsom:

 KOM:s programkommitté (Fö är ledamöter, Försvarsmakten/FMV/FOI är experter)
 Multilaterala samarbeten (nordiskt samarbete, Europeiska försvarsbyrån med flera)
 Bilaterala samarbeten (Frankrike, Tyskland, nordiska länder m.fl.)
Verksamheten behöver fördjupas och expanderas för att öka och bredda det svenska deltagandet i EDF
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Svenskt deltagande i PADR och dess pilot
Svenskt deltagande i sex av tjugoen projekt:

 EuroSWARM - Unmanned heterogeneous swarm of sensor platforms (FOI)
 GOSSRA - Generic open soldier system reference architecture (SAAB)
 ACAMSII - Adaptive camouflage for the soldier II (FOI)
 OCEAN2020 - Open cooperation for European maritime awareness (SAAB, UMS Skeldar)
 CROWN - European active electronically scanned array with combined radar, communications, and
electronic warfare functions for military applications (SAAB, FOI)
 INTERACT - Interoperability standards for unmanned armed forces systems (FOI)
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Svenskt deltagande i EDIDP 2019
Svenskt deltagande i fyra av sexton projekt:

 SEA Defence - Survivability, electrification, automation, detectability, enabling foresight of

European naval capabilities in extreme conditions (SAAB)
 REACT - Responsive electronic attack for cooperative task (SAAB)
 EUDAAS - European Detect and Avoid (DAA) function based on new sensors and processing for
RPAS integration into air-traffic management (SAAB lead)
 PEONEER - Persistent earth observation for actionable intelligence surveillance and
reconnaissance (Spacemetric)

Svensk medfinansiering återfinns för SEA DEFENCE, REACT och EUDAAS
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Svenskt deltagande i EDIDP 2020
Svenskt deltagande i två av tjugosex projekt:

 PADIC: Maritime surveillance capabilities. Coastal radars and passive sensors with associated

relevant networks (CRPS). (SAAB lead)
 JEY-UAS: Counter-Unmanned Air Systems (UASs). Capabilities to detect, classify, track, identify
and/or counter UASs in defence scenarios (SAAB)
Svensk medfinansiering återfinns för båda projekten
Indikerad utväxling på svensk statlig medfinansiering vs totalkostnaden för alla EDIDP-projekten
2019-2020 => 1/43
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Svenskt deltagande i EDF 2021
 Projektansökningar skickades in till KOM i december 2021, utvärdering pågår,
kontraktstilldelning sommaren 2022

 Försvarsmakten medfinansierar svenska utförares deltagande i elva utvecklingsprojekt
 Två svenska företag deltar i utvecklingsprojekt genom egensatsningar
 Svenska utförare deltar i 15 – 20-tal forskningsprojekt
Indikerad utväxling på svensk statlig medfinansiering vs totalkostnaden för alla utvecklingsprojekt
=> 1/30
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Avslutning
 EDF utgör ett av flera verktyg för bidrag till nationell förmågeutveckling och stärkande av
nationell försvarsteknisk och industriell bas
 EDF är strategisk viktigt för Sverige och svenska utförare, bidrar bland annat till minskade
kostnader för Försvarsmakten och marknadstillgång för svenska utförare
 Behov av att fördjupa internationella och nationella samarbeten, samt öka och bredda
svenskt EDF-deltagande
 Vi ser möjligheter i EDF och verkar för att åstadkomma goda svenska resultat
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Mer information

Standardbildspel, PM, mallar, information kring ansökningar m.m.
läggs upp på: https://www.fmv.se/internationellt/europeiskaforsvarsfonden
EDF-kontoret på FMV nås genom: edf@fmv.se

36

2022-06-07

