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 Call: H2020 Secure Societies 2015

 Topic / Type: DRS-6 / CSA

 Full name: Increasing disaster resilience by 
establishing a sustainable process to 
support standardisation of technologies 
and services

 Duration: 24 months (May 2016 – April 2018)

 Effort: 185,5 person months

 Funding: 1,96 million €

 Coordinator: Geowise Oy, Finland

 Partners: 14

The Project



 Geowise Oy, a Finnish SME

 Consulting firm in the area of location services, security and 
defense

 Miranda Saarentaus (Financial topics)

 Pertti Woitsch (All the rest..)

 over 40 years in the industry

 participated in 6 EU funded projects

 one of these as coordinator

 several other non-funded proposals (twice as coordinator)

The Coordinator



The Partners – 14 organisations from seven countries



 Only few EN standards for Disaster Management

 Mainly ISO EN standards

 Redundancy of work between levels of standardisation

 Coordination of work between committees

 Slow progress of working groups

 No clear path from research projects to standards

 Inadequate participation of stakeholders

EU Security Standardisation Landscape – Issues (EC)



Project Objectives



 Selkeä idea hakemuksen perustana

 Ymmärrä oikein haun teksti

 Perehdy taustaan (esim. EU policies)

 Muutama avainkumppani

 Oikea porukka – sopiva määrä kumppaneita

 Työnjako – kullekin oma tehtävänsä

 Voit joutua yhdistelemään konsortioita

 Varaa aikaa - joudut tekemään kaiken sen, mitä muut 
eivät tee

Konsortion muodostaminen ja hakemus



 Varaa aikaa – tämä vaihe on koordinaattorin vastuulla

 Valmenna konsortiota etukäteen

 Henkilöitä ja rooleja voi puuttua

 Yritä luoda hyvä suhde Project Officeriin

 Konsortiosopimuksen osalta voi tulla erimielisyyttä

 Aikataulu on tiukka

Neuvotteluvaihe



 Ensivaikutelman voi saada vain kerran!

 Pitäkää Kick-off meeting jossain, missä on hauskaa ja 
ihmiset tutustuvat toisiinsa

Projektin aloitus



 Ongelmatilanteessa koordinaattorin tehtäväksi jää 
asioiden selvittely

 Hyvällä koordinaattorilla on aina kokonaiskuva projektin 
tilanteesta

 Lue kaikki raportit (’Deliverable’) ennen niiden 
lähettämistä komissiolle

 Muista: kaikki kestää kauemmin kuin uskotkaan!

Työskentely projektin aikana



 Raportointi verkossa – koordinaattori kerää kaikki 
raportit ja lähettää ne yhdellä kertaa

 Työn tulokset käsitellään ’Review meetingissä’

 Komissio voi pyytää lisäselvityksiä taloudellisista tai 
muista raporteista

 Aikataulut ovat tiukkoja – kesäloma ei ole syy 
myöhästymisille

 Seuraava maksuerä maksetaan vasta kun kaikki on 
selvitetty

Väliraportointi



 Mahdollinen amendment täytyy hoitaa sääntöjen 
mukaan – ei mitenkään itsestään selvä juttu tämäkään..

Sopimuksen muutos (Amendment)



 Periaatteessa sama prosessi kuin väliraportoinnissa, 
paitsi että raportoidaan koko projektin lopputuloksista 
(ei siis vain viimeistä raportointikautta)

 Loppusummaa (min. 15 % koko tuesta) maksetaan vasta, 
kun kaikki on selvitetty

Loppuraportointi



 Komissiolla saattaa olla odotuksia projektin tulosten 
tulosten disseminaatiosta ja muusta hyödyntämisestä 
vielä hankkeen jälkeenkin

 Näihin ei kuitenkaan usein ole varattu mitään rahoitusta

 Älä pety, jos tuloksia ei oteta hihkuen vastaan eikä 
välittömästi aleta hyödyntää

Projektin jälkeen



Questions & Answers

www.resistand.eu


