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Internationella bidrag 2019 
Mer information om utlysningen 

Utlysningen ska bidra till att tillföra kunskaper från det internationella forskarsamhället 

till svensk forskning samt att svensk forskning sprids internationellt. Utlysningen ska 

också bidra till att främja kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska 

forskare. 

Totalt avsätts 4 miljoner kr för 2019.  

Sista dag att skicka in ansökan är den 11 april 2019, 14.00. 

Inriktning 

Utlysningen är öppen för ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, 

arbetsliv och välfärd.  

Bidragsformer 

Inom denna utlysning finns det 3 olika former av bidrag. Under rubrikerna nedan 

redovisas villkor, beloppsnivå och behörighetskrav för respektive bidragsform. 

! Observera att maxbeloppen nedan inkluderar så kallade indirekta kostnader.  

Gästforskarbidrag 

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. 

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.  

Gästforskarbidrag inresande 

Inresande gästforskare gäller utländska forskare, verksamma vid utländska 

forskningsinstitutioner, som ska besöka en svensk forskningsinstitution. 

Gästforskarbidrag inresande söks av den svenska värdinstitutionen och den person där 

som har huvudansvaret för gästforskarens vistelse i Sverige. Den personen företräder 

gästforskaren i alla kontakter med Forte. 
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• Behörighet: Du är behörig att ansöka i den här utlysningen om du har avlagt 

doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger. Även den inresande 

gästforskaren ska inneha lägst doktorsexamen. 

• Bidragslängd: Vistelsen är minst 1 månad och högst 6 månader. Beviljade medel 

kan nyttjas t.o.m. 30 september 2020. 

• Beloppsnivå: Det går att söka maximalt 500 000 kr. 

Gästforskarbidrag utresande  

Utresande gästforskare gäller forskare verksamma vid svensk forskningsinstitution som 

ska besöka en utländsk forskningsinstitution. Den sökande är gästforskaren själv och 

företräder sig själv i alla kontakter med Forte. 

• Behörighet: Du är behörig att ansöka i den här utlysningen om du har avlagt 

doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger. 

• Bidragslängd: Vistelsen är minst 1 månad och högst 6 månader. Beviljade medel 

kan nyttjas t.o.m. 30 september 2020. 

• Beloppsnivå: Det går att söka maximalt 500 000 kr. 

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 och workshops för planering av 

konferensen. 

• Behörighet: Du är behörig att söka konferensbidrag i den här utlysningen om du 

har avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger. 

• Bidragslängd: Projekttiden sträcker sig t.o.m. 30 juni 2020. Dispositionstiden 

sträcker sig t.o.m. 30 juni 2021. 

• Beloppsnivå: Det går att söka maximalt 300 000 kr. 

Ansökningsprocessen 

Alla ansökningar skickas in via ansöknings- och granskningssystemet Prisma. 

Förutsättningar för att du ska kunna skicka in din ansökan: 

• Du måste skapa ett personligt konto i Prisma 

• Alla som ingår i ansökan som medverkande forskare måste också skapa personliga 

konton i Prisma 

https://prisma.research.se/
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• CV- och publikationsuppgifter för sökande och medverkande forskare måste lagras på 

respektive forskares personliga konto 

• Din medelsförvaltare måste ha ett organisationskonto i Prisma 

 

Ett villkor för att din ansökan ska beredas är att slutliga återrapporteringar för dina 

tidigare beviljade bidrag har skickats in. Detta gäller endast bidrag där tidpunkten för 

slutlig återrapportering har passerat. Vi tar hänsyn till eventuell tidigare beviljad 

förlängning av dispositionstiden och därmed senarelagt datum för återrapportering. 

För mer information om hur ansökan ska skrivas, se instruktionsdokumenten för 

respektive bidragsform på utlysningens webbsida.  

Beredning 

Ansökningar om gästforskarbidrag och konferensbidrag bedöms av en expertpanel 
bestående av nordiska forskare. 
 

Bedömningskriterier för gästforskarbidrag 

• Relevans i relation till samhällets behov och Fortes ansvarsområden 

• Vetenskaplig kvalitet i den forskning som vistelsen avser 

• Gästforskarens meriter och kompetens 

• Det förväntade mervärdet för forskningsområdet och för parterna i samarbetet 

För utresande även 

• Valet av värdinstitution 

Bedömningskriterier för konferensbidrag 

• Relevans i relation till samhällets behov och Fortes ansvarsområden 

• Vetenskaplig kvalitet och substans 

• Det förväntade mervärdet för forskningsområdet 

• Det förväntade värdet för kommunikation och samverkan inom området 

Open access 

Resultat från Forte-finansierad forskning ska publiceras med öppen tillgång (open 

access). Läs mer om Open Access. 

SweCRIS 

Forte överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över 

bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen. Läs mer om 

SweCRIS. 

https://forte.se/utlysning/internationella-bidrag-2019
http://forte.se/sok-finansiering/sa-funkar-det/open-access-och-swecris/
http://forte.se/sok-finansiering/sa-funkar-det/open-access-och-swecris/
http://forte.se/sok-finansiering/sa-funkar-det/open-access-och-swecris/
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Tidsplan 

Utlysningen stänger 
 

11 april 2019, kl. 14:00 

Beslut om finansiering 
 

Maj/juni 2019 

Projektstart 1 juli 2019 
 


