Informationsseminarium
Den 19 december välkomnar vi intresserade
till ett informationsseminarium i Stockholm.
På informationsmötet presenteras utlysningen, JPI
Urban Europe och forskningsfinansiärernas prioriteringar och regler för finansiering av ansökningar.
Det finns även möjlighet att ställa frågor till ansvariga handläggare.
I en avslutande paneldiskussion delar representanter från akademi, företag, städer och forskningsfinansiärer med sig av erfarenheter från europeiska forskningsprogram och samarbeten och vad
som krävs för att vara framgångsrik i dessa sammanhang.
Seminariet filmas och en videoupptagning är
tillgänglig på den svenska webbplatsen.
Mer information på www.urbaneurope.se

Belmont Forum
Belmont Forum samlar nationella finansiärer för internationell miljöforskning. Målet är att snabba på utvecklingen
av den miljöforskning som krävs för att få bort barriärer
och för att uppnå hållbarhet genom att samordna och
mobilisera internationella resurser.
www.belmontforum.org

Belmont Forums utlysningssekretariat
Susanna Ehlers, National Science Foundation (US)
Telefon +1 703 292 7583
E-post
sehlers@nsf.gov

JPI Urban Europe
Joint Programming Initiative Urban Europe bildades
2010 med ambitionen att utveckla ett europeiskt nav för
forskning och innovation inom det urbana området och
för att skapa europeiska lösningar genom att koordinera
forskning. Målsättningen är att skapa attraktiva, hållbara
och ekonomiskt livskraftiga urbana områden där Europas
invånare och samhällen med dess omgivningar kan
utvecklas.
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www.jpi-urbaneurope.eu
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E-post maria.alm@energimyndigheten.se
www.energimyndigheten.se

JPI Urban Europes utlysningssekretariat

Ann Rodenstedt
Formas
Telefon 072 – 554 94 77
E-post ann.rodenstedt@formas.se
www.formas.se
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E-post
johannes.bockstefl@ffg.at
Evelyn Echeverria, Juelich (DE)
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E-post
e.echeverria@fz-juelich.de
Marcus van Leeuwen, NWO (NL)
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Sustainable
Urbanisation
Global
Initiative
FOOD-WATER-ENERGY NEXUS

Sustainable Urbanisation Global
Initiative Food-Water-Energy Nexus
Utlysningen uppmuntrar internationella forskningskonsortier att utveckla framtida lösningar
för mat-, vatten- och energiförsörjning.
Sambanden mellan mat, vatten och energi är idag av stort
intresse för politiken, vetenskapen och samhället i stort,
och frågorna antas öka i betydelse under kommande
decennier till följd av befolkningstillväxt och därtill kopplade utmaningar att försörja jordens befolkning med mat,
vatten och energi. Food-Water-Energy Nexus innebär
ett förhållningssätt där lösningar söks i skärningspunkten
mellan de tre försörjningssystemen och kopplar dem
samman med varandra.

representanter för forskning och innovation och urban utveckling. Utlysningen syftar till att snabbt utöka kunskapsbasen, utveckla indikatorer samt skapa utvärderingsverktyg som skapar
förståelse för utmaningen.
Totalt bidrar 27 forskningsfinansiärer från hela världen med i
storleksordningen 20 miljoner euro till utlysningen. Från
Sverige deltar Energimyndigheten och Formas.
Förutom det finansiella stödet ger utlysningen tillgång till ett
globalt nätverk av forskare, praktiker, intressenter och experter
inom urban utveckling. Till programaktiviteterna hör programseminarier, kunskapsdelning, nätverkande, resultatspridning
och tillgång till en webbplats som fungerar som ett nav för
information och nätverkande.

Utlysningens ämnesområden

Utlysningen Sustainable Urbanisation Global Initiative
Food-Water-Energy Nexus sker i samarbete mellan JPI
Urban Europe och Belmont Forum i syfte att samla olika
aktörer som tillsammans kan skapa innovativa lösningar.
Utlysningen vill stimulera till dialog och samarbete och
till att teknokratiskt sektorstänkande överges till förmån
för ett bredare upplägg där olika perspektiv och utgångspunkter bryter upp sektorsgränser och möjliggör synergieffekter.

Vem kan delta?

Läs mer om utlysningen på www.urbaneurope.se och
kontakta gärna Energimyndigheten och Formas ansvariga eller det europeiska utlysningssekretariatet för mer
information.

Utlysningen riktar sig globalt till konsortiedeltagare från olika ämnesområden och sektorer: naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora och till olika aktörer verksamma
inom urban utveckling.

Utlysningen öppnar i början av december 2016.
Välkommen med din ansökan!

– Robust Knowledge, Indicators and Assessments
– Multi-level Governance and Management
– Managing Strategies and Solutions

kunna genomföra forskning, utveckling och innovation
inom utlysningens ämnesområden. De nationella stödreglerna för respektive land gäller. Information om deltagande
länder finns på
www.jpi-urbaneurope.eu
Följande aktörer kan vara med och bilda konsortier:
– Kommuner
– Städer
– Regioner
– Företag

– Forskningsorganisationer
– Ideella organisationer
– Medborgarrepresentanter
– Konsumenter

Hitta partners till ditt projektkonsortium
Internationell matchmaking
I januari 2017 arrangerar UERA, Urban Europe Research
Alliance, ett matchmakingmöte för de som vill hitta partners i utlysningen. Mer information om mötet och datum
hittar du på JPI Urban Europes webbplats.
www.jpi-urbaneurope.eu
Matchmakingplattformar på nätet
SUGI/FWE-gruppen på Linkedin ger dig möjlighet att söka
och hitta partners. Du kan även söka partners till ditt konsortium hos Future Earth Open Network genom att gå med
i JPI Urban Europes community.
network.futureearth.org
Gå med i SUGI/FWE-gruppen på Linkedin!
Senaste nytt om utlysningen på twitter!
#suginexus

För att kunna söka krävs partners från minst tre länder.
Sökande måste vidare ha intresset och kompetensen att

Fakta om utlysningen
Utlysningen ger möjligheter att utveckla projekt för hållbar urbanisering och som bidrar till att möta utmaningar
kopplade till Food-Water-Energy Nexus.
Projekt som får stöd ska bidra till att utveckla hållbara,
applicerbara lösningar genom att föra samman olika
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