83 miljoner kronor till europeisk forskning om hållbar stadsutveckling
Svenska forskare hade stora framgångar i JPI Urban Europe’s första pilotutlysning. I sex av
de tio projekt som beviljas medel finns svenska deltagare. Många av projekten bygger på så
kallade urban living labs där forskare och intressenter aktivt deltar i hela forskningsprocessen.
Formas och VINNOVA finansierar de svenska deltagarna med drygt 21 miljoner kronor och
projektens intressenter bidrar med ytterligare cirka 6,5 miljoner.
- Mer än hälften om världens befolkning bor i städer. Städerna är ofta motorer för hållbar utveckling
samtidigt som de står inför stora utmaningar, som behöver studeras på en mer övergripande nivå än
den nationella. Därför är den gemensamma europeiska forskningen om våra städer viktig, säger Anna
Ledin, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas. Vi fick in många innovativa förslag, och ett par
länder höjde sin budget ytterligare när de såg hur mycket spännande ansökningar som kom in.
59 ansökningar kom in varav 40 hade svenska sökanden. Totalt beviljas tio ansökningar medel varav
sex med svenska deltagare. I ett projekt utvecklar forskarna tillsammans med de som bor och arbetar i
områdena nya former för styrning och förvaltning i två stadsområden i Wien respektive Stockholm, i ett
annat utvecklas mobila e-tjänster i Åbo och Örebro och i ett tredje undersöks vilka sociala
konsekvenser migrationen från central- och östeuropeiska
länder får. I ett projekt jämförs stadsutvecklingsprogram i så kallade utsatta förorter, i Amsterdam,
Wien och Stockholm. I ett annat studeras nya klimatvänliga, robusta och mångfunktionella metoder att
hantera dagvattnet med bland annat Kiruna som exempel.
- Samarbetet är ett viktigt steg i vårt gemensamma uppdrag att utveckla forskningen inom
samhällsbyggnadsområdet. Städer och tätorter måste organiseras så att de förblir attraktiva och inte
tär på jordens resurser. Väl fungerande städer utgör hörnstenar i den ekonomiska utvecklingen i ett
land och är nödvändiga för samhällets välfärd säger Charlotte Brogren på VINNOVA.
JPI, Joint Programming Initiative Urban Europe är ett initiativ från EU:s medlemsstater som syftar till
att koordinera europeisk stadsforskning och därmed bidra till ett bättre utnyttjande av de statliga
forskningsmedlen. I dag deltar Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Irland, Italien,
Malta, Norge, Sverige, Turkiet och Österrike; Spanien och Portugal är observatörer. Utlysningar av
medel till forsknings- och innovationsprojekt är en viktig del av samarbetet.
För mer information:
Britt Olofsdotter, kommunikationsstrateg Formas: +46 70 495 60 77
Amina Grill, pressekreterare, VINNOVA +46 760 507 716
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Projekt som beviljas medel, titel och kontaktuppgifter:
Building Pervasive Participation
Koordineras av Österrike, deltagande länder Finland och Sverige
Sökande från Sverige: Joachim Åström, docent, Örebro Universitet
christer.astrom@oru.se +46 19 30 39 63
Formas finansierar projektet med totalt 3 051 618 kronor
CASUAL: Co-creating Attractive and Sustainable Urban Areas and Lifestyle – Exploring new
forms of inclusive urban governance.
Koordineras av Nordregio, Sverige, deltagande länder Holland och Österrike
Sökande från Sverige: Peter Schmitt, professor, Nordregio
peter.scmitt@nordregio.se +46 8 463 54 18
Formas finansierar projektet med totalt 5 054 595 kronor
Green/Blue Infrastructure for Sustainable, Attractive Cities
Koordineras av Sverige, deltagande länder Holland och Österrike.
Sökande från Sverige: Maria Viklander, professor, Luleå Tekniska Universitet
maria.viklander@ltu.se + 46 920 49 16 34
Formas finansierar projektet med totalt 1 418 158 kronor
VINNOVA finansierar projektet med ca 3 326 000 kronor.
IMAGINATION - Urban Implications and Governance of CEE migration
Koordineras av Nederländerna, deltagande länder Sverige, Turkiet och Österrike.
Sökande från Sverige: Jonas Hinnfors, professor Göteborgs universitet
jonas.hinnfors@pol.gu.se +46 31786 46 72
Formas finansierar projektet med totalt 3 166 000 kronor
Interethnic Coexistence in European Cities: A comparative and applied oriented analysis of
neighbourhoord-related policies.
Koordineras av Österrike, deltagande länder Holland och Sverige
Sökande från Sverige: Göran Cars, professor, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
goran.cars@abe.kth.se, + 46 73 460 53 96 och Roland Engkvist, Stockholms läns landssting, TMR,
roland.engkvist@tmr.sll.se, +46 70 002 88 39
Formas finansierar projektet med totalt 2 175 000 kronor
VINNOVA finansierar projektet med ca 400 000 SEK
Social uplifting and modernization of suburban areas with Urban Living Lab Approach
Koordineras av Finland, deltagande land Sverige.
Sökande från Sverige: Philip Thörn, IVL
Philip Thörn, IVL, philip.thorn@ivl.se, +46 8 598 564 21
VINNOVA finansierar projektet med ca 2 550 000 kronor
Projekten beviljas medel under förutsättning att övriga parter i konsortiet erhåller nationell
finansiering så att projektets mål uppnås och kriterierna i utlysningen uppfylls.
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