Vad är Europeiska försvarsfonden (EDF)?

Bakgrund
Utmaningar
•
•
•
•

Försämrad omvärldsutveckling
Brexit
Global konkurrens
Fragmentisering i Europa

EU-kommissionen (KOM)
• Förstärkt organisation (DG DEFIS)
• Samarbete med medlemsstater (MS),
Europeiska organisationer med flera
• Verkat länge inom försvarsupphandling

Pilotprogram till EDF
• Förberedande åtgärd för försvarsforskning, PADR (90 miljoner Euro, 2017–19)
• Europeiska försvarsindustriutvecklingsprogrammet, EDIDP (500 Miljoner Euro, 2019–20)

Mellanstatliga EU-samarbetet PESCO (Permanent strukturerat samarbete)
• Relation till bland annat EDF och EDIDP

Vad är Europeiska
försvarsfonden?

Vad är EDF?
 Områden: Försvarsforskning (research) och
försvarsutveckling (development). Försvarsforskning
liknande upplägg som Horisont Europa (HE)

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

 Programperiod: 2021–2027
 Budget: 7,95 miljarder euro (2,65 till forskning och
5,3 till utveckling). 4-8% av EDF:s budget till
omvälvande (disruptiv) teknologi. Särskild kategori för
små och medelstora företag (SMF)

 Status: EDF-förordning ikraftträdd

forts. Vad är EDF
DELTAGANDEREGLER

• Endast entiteter etablerade i EU MS och associerade länder (Norge) kan finansieras av EDF, övriga entiteter kan dock delta i EDF
• Konsortier bestående av minst tre entiteter inom tre EU MS/associerade länder, två för omvälvande teknologier

FINANSIERING

• Forskning: 100% av berättigade kostnader
• Utveckling: EU-bidrag 20–80 (100)% av berättigade direkta kostnader (bonussystem finns). Kräver oftast medfinansiering!
• Indirekta berättigade kostnader: 25% av berättigade direkta kostnader, alternativt får de fastställas i enlighet med mottagarens
normala praxis för kostnadsredovisning på grundval av faktiska indirekta kostnader (se artikel 15.2 i förordningen)

AVTAL

• Utvecklingsprojekt kräver utöver Grant Agreement (GA)
• Mellanstatliga avtal (MoU) och projektsäkerhetsinstruktion m.m. för hantering av sekretess/säkerhetsskyddad information,
mellan de MS som medfinansierar
• Kommersiellt avtal mellan MS och berört konsortium

EXPORTKONTROLL

• Inspektionen för strategiska produkter (ISP) ska i förväg godkänna avtal som berörs av exportkontroll

Nationellt EDFkoordineringskontor

Nationellt EDF-koordineringskontor
EDF-kontoret ska enligt regeringsbeslut
• Behandla projektförfrågningar och delta i
förberedelser av projekt
• Förhandla och ingå överenskommelser
• Tillvarata nyttjanderättigheter (IPR)
• Bistå Regeringskansliet med underlag för
inriktnings- och planeringsförutsättningar för EDF
• Löpande analysera och informera om sitt arbete
för att underlätta svenskt deltagande med
utgångspunkten att erhålla så stor utväxling
som möjligt för Sverige och försvarsnyttan

EDF-kontoret:
• Placerat på FMV Juridik- och säkerhetsstab,
Internationella relationer
• Håkan Lombrink, chef internationella relationer
• Medarbetare på EDF-kontoret:
– Peter Hennel
– Linda Bjärnebro
– Daniel Johansson
– Sofi Nilsson
– Jan Floderström
– Åsa von Hacht
• Koordinerar PESCO
• Kontakt: edf@fmv.se

 Styrgrupp finns för EDF-kontoret där Försvarsmakten, FMV och FOI deltar

