
 
 
 

 
 

1 
 

Mer information om utlysningen: 
Internationella bidrag, Nätverksbidrag och 
Tidskriftsbidrag 2018 
 

Bidragsformer i denna utlysning: 

• Gästforskarbidrag – inresande 
• Gästforskarbidrag – utresande 
• Konferensbidrag 
• Nätverksbidrag 
• Tidskriftsbidrag 

 

Gästforskarbidrag inresande/utresande 

Syftet med Fortes gästforskarbidrag 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 
forskningsinstitution i ett annat land. 

Bidrag för inresande och utresande forskare söks i olika formulär i Prisma. 

Skillnader mellan inresande och utresande 
 
Inresande 
Gästforskarbidrag kan i den här bidragsformen endast sökas för forskare verksamma vid 
forskningsinstitutioner utanför Sverige. 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 och lägga till uppgifter om doktorsexamen under fliken CV. 

Den utländska gästforskaren ska inte vara medsökande och behöver därför inte öppna ett eget 
konto i Prisma. Information om gästforskarens meriter och publikationer hämtas istället in som 
PDF:er i ansökningsformuläret. 
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Utresande 
Bidraget söks av gästforskaren själv. Den sökande ska vara disputerad forskare och verksam vid 
en svensk institution. Den sökande måste lägga till uppgifter om doktorsexamen under fliken CV. 
Den sökande företräder sig själv i alla kontakter med Forte. 

Villkor gästforskarbidrag 
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. Beviljade medel kan inte utnyttjas längre än t.o.m. 31 december 2019. 

Gästforskarvistelsen är minst 1 månad och högst 6 månader. 

Bedömningskriterier gästforskarbidrag 

• Relevans för Fortes ansvars- och samordningsområden (läs mer här) 
• 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 

 
 
  

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


 
 
 

 
 

3 
 

Konferensbidrag 

Bidraget avser stöd för att genomföra internationella konferenser med svensk organisation som 
värd. Syftet är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska 
forskare, att tillföra kunskaper från det internationella forskarsamhället till svensk forskning samt 
bidra till att svensk forskning sprids internationellt. Bidrag från Forte kan som regel bara svara 
för en liten del av den totala kostnaden för en konferens. 

Konferensbidraget kan avse kostnader (resa, kost och logi) för inbjudna talare, bidrag till 
deltagande från mindre bemedlade länder, workshops för planering av konferensen. 

Beviljat belopp uppgår till högst 300 000 kr. 

Beviljade medel kan inte utnyttjas längre än t.o.m 31 december 2020. 

Bedömningskriterier konferensbidrag 

• Relevans för Fortes ansvars- och samordningsområden (läs mer här) 
• Vetenskaplig kvalitet och substans 
• Det förväntade mervärdet för forskningsområdet 
• Det förväntade värdet för kommunikation och samverkan inom området 

 

  

https://forte.se/om-forte/vart-uppdrag/forskningsomraden/
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Nätverksbidrag 

Syftet med nätverksbidrag är att underlätta för forskare från olika discipliner och olika delar av 
landet att samverka inom Fortes ansvars- eller samordningsområden. 

Nätverken kan innefatta forskare i andra länder, men koordinatorn ska vara knuten till en 
medelsförvaltare i Sverige. Forte beviljar däremot inte bidrag till nätverk vid ett och samma 
lärosäte. Nätverket skall träffas regelbundet och minst en gång per år. Forte ser gärna att nätverk 
inkluderar yngre forskare och att möten förläggs till olika platser i landet. 

Bidrag ges på upp till tre år och ges i första hand till nätverk som verkar för tvär- eller 
mångvetenskapligt samarbete eller nätverk med syfte att verka för implementering och 
nyttiggörande av forskning. Nätverken bör ha bred sammansättning med avseende på 
ämneskompetens, seniora/juniora forskare samt jämn könsfördelning. 

Arbetet ska utmynna i någon produkt i form av artikel, rapport, förslag till riktlinjer eller dylikt. 

Nätverksbidrag söks av koordinatorn/projektledaren för nätverket. 

Exempel på kostnader som kan täckas av nätverksbidrag är: 

• Resor och uppehälle för nätverksdeltagarna i samband med möten 
• Omkostnader för produktion och distribution av nyhetsbrev 
• Omkostnader för upprättande av elektroniska nätverk, webbsidor och seminarier 

Forte beviljar inte medel för löner, konferenser, symposier, utlandsresor eller gästforskarvistelser 
inom ramen för nätverksstöd utan sådana bidrag får i förekommande fall sökas separat. 

Beviljat belopp uppgår till högst 150 000 kr/år i max 3 år. 

Information om Fortes ansvarsområden hittar du här. 

Bedömningskriterier nätverksbidrag 

• Relevans för Fortes ansvars- och samordningsområden (läs mer här) 
• Vetenskaplig kvalitet i nätverkets program 
• Det förväntade mervärdet för forskningsområdet och samhället 
• Det förväntade värdet för kommunikation och samverkan inom området 

 
 

  

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


 
 
 

 
 

5 
 

Tidskriftsbidrag 

Syftet med Fortes tidskriftsbidrag är att främja spridning av vetenskaplig information, bl.a. till 
grupper utanför forskarsamhället, från forskning inom Fortes ansvars- och samordningsområden 
och särskilt forskning med stöd från Forte. 

Information om Fortes ansvarsområden hittar du här. 

Ansökan om tidskriftsbidrag kan avse utgivning av svenska eller nordiska vetenskapliga 
tidskrifter, även tidskrifter med engelska som utgivningsspråk. 

Tidskriftsbidrag beviljas för en period om högst tre år.  

Exempel på kostnader som kan täckas av tidskriftsbidrag är: 

• Redaktionellt arbete 
• Utveckling av digitala publiceringsformer (inkl. sociala media) 
• Spridning av tidskriften på annat sätt 
• Tryckkostnader (bör motiveras särskilt) 

Forte har beslutat om en policy för Open Access, som också tar upp aspekter gällande 
finansiering av tidskrifter. Policyn hittar du här. 

Beviljat belopp uppgår till högst 400 000 kr/år i max 3 år. 

Bedömningskriterier tidskriftsbidrag 

• Relevans för Fortes ansvars- och samordningsområden (läs mer här) 
• Vetenskaplig kvalitet  
• Läsbarhet och språklig kvalitet  
• Nyhetsvärde och aktualitet inom området  
• Förväntade spridningseffekter 
• Det förväntade värdet för kommunikation och samverkan inom området 

 
 
  

http://forte.se/om-forte/vart-uppdrag/forskningsomraden/
https://forte.se/sok-finansiering/sa-funkar-det/open-access-och-swecris/
https://forte.se/om-forte/vart-uppdrag/forskningsomraden/
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Gäller för samtliga bidragsformer 

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

Antal ansökningar 
Max en ansökan per huvudsökande och bidragsform är tillåten. 
 
Beredning 
Ansökningarna bedöms av en särskilt tillsatt beredningsgrupp utsedd av Forte. 

Ansökningarna bedöms utifrån de bedömningskriterier som anges under respektive bidragsform 
ovan. 

Tidplan 
Senaste datum för att registrera ansökan i Prisma är kl. 14.00 den 22 augusti 2018. 

Beslut om ansökningarna kommer att fattas i oktober/november 2018. 

Kontakt 
Sofie Wallerström, forskningssekreterare, 08-562 051 71, sofie.wallerstrom@forte.se  
Dag Hervieu, forskningssekreterare, 08-775 40 72, dag.hervieu@forte.se  

mailto:sofie.wallerstrom@forte.se
mailto:dag.hervieu@forte.se
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