
Mer information om utlysningen. Gästforskarbidrag 
2016 – Inresande/Utresande. 

Syftet är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare, att 
tillföra kunskaper från det internationella forskarsamhället till svensk forskning samt att bidra till 
att svensk forskning sprids internationellt. 

Bidraget avser i första hand kortare vistelser för forskningssamarbete, erfarenhetsutbyte och 
konsultationer. Det ska framgå av ansökan på vilket sätt det sökta bidraget stärker den forskning 
eller forskningsmiljö som ansökan gäller. Gästforskare ska inneha lägst doktorsexamen. 

Det finns två former av gästforskarbidrag – inresande och utresande. Inresande gästforskare 
gäller utländska forskare som ska besöka en svensk forskningsinstitution. Utresande gästforskare 
gäller forskare verksamma vid svensk forskningsinstitution som ska besöka en utländsk 
forskningsinstitution. 

Bidragen söks i olika formulär i Prisma. 

På sidan Medverkande i ansökansformuläret (gäller båda formerna av gästforskarbidrag) ska ingen 
medverkande forskare fyllas i för denna bidragsform. Sidan är en standardsida. Däremot kan 
Medverkande administratör bjudas in om man önskar som endast är till för att hjälpa till med själva 
ansökansregistreringen. 

Skillnader mellan inresande och utresande 

• Inresande: Gästforskarbidrag kan i den här bidragsformen endast sökas för forskare 
verksamma vid utländska forskningsinstitutioner. Gästforskarbidrag söks av den svenska 
värdinstitutionen och den person där som har huvudansvaret för gästforskarens vistelse i 
Sverige. Den sökande ska vara en disputerad forskare och företräder gästforskaren i alla 
kontakter med Forte. Den sökande måste öppna ett konto i Prisma. Den sökande måste 
lägga till uppgifter om doktorsexamen under fliken CV. 

• Inresande: Den utländska gästforskaren ska inte vara medsökande, dvs behöver ej skaffa 
konto i Prisma. Information om gästforskarens meriter och publikationer hämtas istället 
in som PDF:er i ansökningsformuläret. 

• Utresande: den sökande är gästforskaren själv och ska vara verksam vid en svensk 
institution och är disputerad forskare. Den sökande måste lägga till uppgifter om 
doktorsexamen under fliken CV. Den sökande företräder sig själv i alla kontakter med 
Forte. 

Villkor 
 
Kostnader som kan bli täckta omfattar lön/arvode inklusive sociala avgifter, utrikes och inrikes 
resor och boendekostnader. Däremot kan man inte söka bidrag till direkta 
forskningsomkostnader. Beviljade belopp varierar efter kostnadsläget i värdlandet och uppgår till 
högst 500 000 kr. I den aktuella utlysningen kan beviljade medel inte utnyttjas längre än t o m 31 
december 2017. 

Gästforskarvistelsen är minst 1 månad och högst 6 månader. 



Behörighet 

Sökande ska vara disputerad forskare knuten till godkänd medelsförvaltare (universitet/högskola 
eller motsvarande).  

Beredning 
Ansökningar om gästforskarbidrag bereds av nordisk expertpanel. 

Bedömningskriterier 

• Relevans för Fortes ansvarsområden 
• Vetenskaplig kvalitet i den forskning som vistelsen avser 
• Gästforskarens kompetens 
• Det förväntade mervärdet för forskningsområdet och för parterna i samarbetet 

För utresande även 

• Valet av värdinstitution 

Information om Fortes ansvarsområden hittar du här. 

Tidplan 

Ansökan registreras Prisma.  

Senaste datum för att registrera ansökan är kl. 17.00 den 15 augusti 2016. 

Beslut om ansökningarna kommer att fattas senast den 15 oktober 2016. 

http://forte.se/om-forte/vart-uppdrag/forskningsomraden/
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