
Dagligen hör vi om plötsliga skyfall, översvämningar, orkaner, skogsbränder, jordskred, pandemier, krig 
och flyktingströmmar. Över hela världen, på alla kontinenter – och allt oftare även i Sverige. Behovet  
är större än någonsin av smarta hållbara lösningar för: Energi, vatten, sanitetslösningar, ”food-tech”,  

förpackningar, avfall, infrastruktur och logistik, IT,  samt risk och säkerhetslösningar som fungerar i fält.

KOSTNAD
Anmälan är bindande. Medverkan-
de betalar en avgift baserad på en 
kombination av antalet anställda samt 
omsättning, med utgångspunkt från 
EU- standard:
SMALL: Mindre än 10 anställda: 9 900 kr. 
MEDIUM: Upp till 49 anställda och min-
dre än 10 miljoner Euro i omsättning: 

15 000 kr. LARGE: upp 249 anställda, 
mindre 50 miljoner Euro i omsättning: 
25 000 kr. MULTI: Multinationella Före-
tag (större än ovan): 50 000 kr. 
(Om ytterligare en person deltar från 
verksamheten är det halva avgiften)
• Alla medverkande undertecknar en 
överenskommelse kring sekretess och 
Code of Conduct. 

• Utgångspunkten är att samma person 
deltar genom hela programmet. Om 
man inte kan delta vid enskild aktivitet 
kan man skicka annan relevant person 
från verksamheten. Om man inte kan 
delta efter start kan återbetalning ej gö-
ras. Eventuell avbokning ska göras minst 
två veckor innan kursstart. Information 
kring inbetalning skickas separat. 

Anmälan skickas till Verksamhetsledare Tove Engström, tove@sustaid.se  Mobil: 073-836 33 31

 ”Samverkan för hållbara innovationer  
i spåren av kris, katastrof & klimatförändringar” 

ANMÄLAN 
Du som är innovatör med produkter/tjänster inom de områden som 
nämns och som kan förbättra livet i fält, eller som organisation redan 
arbetar med dessa frågor, är härmed välkommen att skicka in en  
anmälan för deltagande. *Obligatorisk
Namn*

Titel * 

Epost*

Företag*

Beskriv kort din verksamhet/produkt/innovation* 

Beskriv varför programmet skulle vara intressant för din verksamhet* 

Hur kan vi förebygga och göra en verklig insats genom samarbete och 
innovationer  – nu och i framtiden? Hur kan civilsamhället, näringsliv/
innovatörer, akademi/forskning samt myndigheter effektivt bidra till 
ett långsiktigt och robust samhälle i spåren av klimatförändringarna? 
Hur kan vi förbättra situationen för människor och miljö?

Nu har du chans att få ta del av ett unikt program. Arrangerat av  
Sustaid med partners. (Se www.sustaid.se).  Sustaid erbjuder en unik 
mötesplattform och kunskapsforum som byggts upp de senaste nio 
åren. Sustaids uppdrag är att genom tvärsektoriellt partnerskap och 
konkret samverkan underlätta för att få fram hållbara lösningar och 
innovationer i spåren av kris, katastrof och klimatförändringar.

Målet är att utveckla en gemensam förståelse för vilka produkter och 
lösningar som behövs i fält och hur de kan anpassas i katastrof- och 
krissituationer för denna typ av marknad i Sverige, Europa och övriga 
världen. 

ERBJUDANDE 
1. ETT AKTIVT NÄTVERK, KONTAKTER OCH 
MATCH-MAKING: Möten med Sustaids  
samarbetspartners och innovationsbolag  
i projektet för framtida samverkan. 
2. KUNSKAPSFORUM: Genom aktivt deltagande 
får och delar man relevant kunskap och erfaren-
het inom olika delar av kris- och katastrofområ-
det, genom föreläsningar, genomgångar, korta 
övningar, dialoger, diskussioner och reflektion.
3. PITCH-ÖVNING: Som en röd tråd genom hela 
programmet ligger kopplingen till hur er verk-
samhet kopplas till Agenda 2030 samt FN:s 17 
globala delmål. Ni coachas separat med vår egen 
unika Agenda 2030-modell.  
4. SCENARIO SIMULERING: De medverkande får, i 
en speciell övning, en inblick i de komplexa situ-
ationer som katastrofer och konflikter innebär. 
Därmed skapas en förståelse för allvaret och 
kontexten samt det verkliga behovet och de möj-
ligheter som finns hos behovsägaren i fält. 
5. UPPHANDLING & FINANSIERINGFORMER Ge-
nomgång av MSB, FN och Röda Korsets upphand-
lingsförfarande samt olika möjliga finansierings-
former med koppling till innovationer för kris, 
katastrof och klimatförändringar. 
INGÅENDE ÄMNEN UTIFRÅN KRIS OCH KATA-
STROFSITUATIONER I FÄLT: • Agenda 2030 och FN:s 
17 globala mål • Behoven i fält • Antikorruption • 
Mänskliga rättigheter • Risk- och säkerhet i fält • 
Miljö/ klimatpåverkan • Socio-kulturella frågor och 
informella handelshinder till exempel kulturella 
skillnader, gender, religiösa aspekter, utbildnings-
nivå, språkbarriärer • FN/Röda Korsets-upphand-
ling • Juridik/tullärenden • Livscykeltänkande.

Intresseanmälan!
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