
Inbjudan inspirationsmöte om och  
med FN-programmet Sustaid för innovatörer  

i kris- och katastrofområden

INSPIRATION- OCH INFORMATIONSMÖTE 
MED SUSTAID OCH PARTNERS
PLATS:  KTH, Brinellvägen 8 plan 11  

Styrelserummet 
DATUM: Fredag den 24 september
TID: 13.00-17.00
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 sept kl 24.00

Klimatet förändras med efterverkningar som naturkatastrofer 
och vattenbrist, som nu även blivit kännbart i Europa. Samti-
digt som Coronapandemin sveper över världen och fler och 
fler människor är på flykt. Behovet är större än någonsin av 
smarta hållbara lösningar för energi, ICT/IOT, mat och ”food-
tech”, förpackningar, infrastruktur/logistik, risk och säkerhet, 
tillgång till rent vatten samt hygien- och sanitetslösningar som 
fungerar i fält – allt för att rädda liv.

Har du idéer, innovationer eller lösningar inom dessa områ-
den? Har ditt företag en lösning som kan hjälpa människor i 
kris, bidra till minskad miljöpåverkan och som kan användas 
både nationellt och internationellt? 

Bra! Då är det dig vi söker!

Nu har du chans att få ta del av ett unikt upplägg under ett år ar-
rangerat av FN-programmet Sustaid, med partners* - för att utveck-
la din förståelse för vilka produkter som behövs i en krissituation.

Den 24 september bjuds innovatörer, företag, akademi och orga-
nisationer in till ett informationsmöte där Sustaid med partners 
och experter berättar om programmets erbjudande – allt för att 
förstå hur du kan anpassa eller utveckla dina produkter eller din 
verksamhet för en internationell krismarknad. Läs mer om detta på  
www.sustaid.se
Om du är innovatör eller har företag inom nämnda områden är du 
välkommen att anmäla dig till detta informationsmöte, bestående 
av inspirationspresentationer och en kort workshop. 
Mötet är kostnadsfritt. Program och anmälan på nästa sida.

*Samarbetspartners och experter: Läkarmissionen/IAS, Röda Korset, Business Sweden, BIAB International AB, Totalförsvarets  
forskningsinstitut (FOI), Lunds universitet (LU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Kungliga tekniska högskolan (KTH),  
WIN Innovation Platform, Connecting Group och företag som redan arbetar på denna speciella marknad. Programmet ligger under UNOPS 
(UN Office for Project Services).

Välkommen!
24 september 2021



ANMÄLAN REGIONALT INFORMATIONSMÖTE
DATUM: 24 september TID: kl.13-17
PLATS:  KTH Stockholm, Brinellvägen 8  

plan 11 Styrelserummet

KONTAKTPERSON:  Gösta Melkersson, Sustaid 
gostam@unops.org 
073-023 86 90

Namn*

Titel * 

Epost*

Företag*

12:45–13.00 Ankomst med kaffe

13.00–13.05  Alla hälsas välkomna till KTH av värd samt 
introduktion till dagens program  
– Kristina von Oelreich, Hållbarhetschef KTH 

13.05–13.17  Presentation av KTH Innovation  
– Katarina Chowra, Affärsutvecklings Coach/
hållbarhet

13.17–13.29  Presentation av KTH:s Climate Action Center  
– Karin Larsdotter, KTH Sustainability Office

13.30–13.55  Presentationsrunda av alla medverkande 
företag & övriga medverkande deltagare  
– Alla deltagare i mötet 
1-minut per företag beroende på antal anmälda 

13.55–14.05  Presentation av UNOPS och S3i (via inspelning 
av presentation)  
– Jonas Michainek, TF Verksamhetsledare S3i 
Lund

14.05–14.15  Presentation av Sustaid – Ett långsiktigt pro-
jekt inom FN för att få ut hållbara innovationer 
i fält. Samverkans- och kunskapsforumets 
syfte, dess partners och mål  
– Tove Engström, verksamhetsledare Sustaid

14.15–14.30 Fika & Mingel

14.30–14.45   Erbjudande från Samverkans- och kunskapsfo-
rumet  
– Tove Engström, Verksamhetsledare / Gösta 
Melkersson, Business Developer 

14.45–15.00  Ett företag som lyckats/Erfarenhet av att med-
verka i Sustaid-programmet/Success-case  
– Petra Wadström, Solvatten

15.00–15.15  Presentation av Connecting Group /Match- 
more – Möjligheter till projektfinansiering 
genom stiftelser  
– Joacim Sager, Connecting Group

15.15 –15.20  Introduktion av dagens Workshop: Hinder  
och möjligheter att leverera inom kris och 
katastrof  
– Gösta Melkersson, Business Developer 

15.20–15.40   Workshop. Hinder och möjligheter  
– Samtliga Deltagare 
(3–4 grupper i olika rum/ delar av möteslokalen, beroende 
på antal deltagare, gärna med ny kopp stimulerande kaffe) 
Facilitatorer: Tove Engström / Gösta Melkersson

15.40–16.00   Kort summering per grupp  
(5 minuter per grupp) 
Facilitatorer: Tove Engström / Gösta Melkersson

16.00–16.05  Dialog kring nästa steg, Anmälningsblankett 
och processen därefter, Q&A   
– Tove Engström / Gösta Melkersson

16.05–16.10  Avrundning och kort utvärdering  
– Tove Engström

16.10–16.20 Slutmingel

16:20–17.20   One-to-one Meetings  
– Tove Engström / Gösta Melkersson

SUSTAID INFORMATIONSMÖTE – FREDAG 24 SEPTEMBER,  
KTH Stockholm, Brinellvägen 8 plan 11 Styrelserummet 

”Samverkan för hållbara och innovativa lösningar i kris och katastrof – i Sverige, Europa och Internationellt”

*Obligatorisk

Beskriv varför programmet skulle vara intressant för  
din verksamhet*Beskriv kort din verksamhet/produkt/innovation*

Jag önskar ett one-to-one möte med Tove Engström/Gösta Melkersson under dagen 

Fyll i och maila 
din anmälan  
till gostam@
unops.org
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