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Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för 
att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom 
strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, 
vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga 
relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära 
samarbete med svenska ambassader och konsulat. 

 

T +46 (0)8 453 78 00 

si@si.se 

www.si.se 

www.sweden.se 

 

Svenska institutet 

Slottsbacken 10 

Box 7434 

103 91 Stockholm 

Sweden 

 

 

ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR GENOMFÖRANDE AV 
KAPACITETSPROGRAM INOM RAMEN FÖR  

PILOTPROGRAM AVSEENDE KAPACITETSUTVECKLING FÖR AGENDA 2030 
 

ANSÖKNINGSINSTRUKTIONER 

Detta formulär avser ansökan om bidrag för genomförande av program inom ramen för 

Svenska institutets satsning Pilotprogram avseende kapacitetsutveckling för Agenda 2030 

under 2018. Sista ansökningsdag infaller den 14 september 2018 då ansökan senast skall ha 

inkommit till Svenska institutet. Ansökan måste då vara komplett för att kunna tas i 

beaktande. Svenska institutet är en statlig myndighet, vilket innebär att inkomna 

ansökningar är offentliga handlingar. 

 

För utförliga instruktioner, se www.si.se. 

 

Undertecknad ansökan inklusive bilagor skall sändas in per e-post till si@si.se. Mejlets 

ämnesfält skall inkludera ärendets diarienummer; 25198/2018. 

 

BILAGOR 

Bilaga I: Ansökan om bidrag. Bilaga I ansökningsformulär ska fyllas. 

 

Bilaga II: Programmets upplägg. Bilagan ska ge en beskrivning av det kapacitetshöjande 

programmet som föreslås, se specifikationer under Bilaga II för krav på innehåll nedan. 

 

Bilaga III: Riskanalys. Se separat Excel-mall. 

 

Bilaga IV: Korta CV. Bifoga CV (max en A4 per CV) med relevanta uppgifter om tilltänkt 

projektledare/nyckelpersonal, samt föreläsare till programmet. Detta inkluderar även 

föreläsare hos samarbetspartner.  

 

Bilaga V: Tidigare erfarenhet. Bifoga beskrivning av modularrangörens och ev. 

medarrangörers tidigare erfarenhet av arrangemang av uppdragsutbildningar, 

ledarskapsprogram eller kurser, max två A4-sidor. 
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mailto:si@si.se


 

 

2 ( 2) 

 

Bilaga II: Programmets upplägg  

Pilotprogram avseende kapacitetsutveckling för Agenda 2030 

 
Vänligen inkludera en beskrivning av det kapacitetshöjande programmet som föreslås, max. 

åtta-tio A4-sidor. Bilagan ska inkludera: 

 

 Programmets upplägg: Beskriv programmet innehåll (inkl. preliminärt 

schema/tidsplan, samt tänkta exempelvis ledare, workshopledare och föreläsare). 

Beskrivningen av upplägget ska olika aktiviteter (t.ex. föreläsningar, kurser, 

workshops/seminarier och studiebesök) online/off-line aktiviteter tydligt specificeras. 

Aktiviteterna ska ligga i linje med programmets inriktning och den övergripande 

tematiken inom Agenda 2030. Av bilagan ska framgå hur upplägget främjar interaktion 

och aktivt deltagande. Bilagan kan även inkludera en diskussion kring behov av 

målgruppsanpassning av olika delmoment. 

 

 Genomförande: Redogör hur genomförandet är innovativt och kostnadseffektivt. 

Beskriv om kapacitetsprogrammet är del av befintliga initiativ/samarbeten eller 

genomförs enskilt. Inkludera även ett resonemang om hur programmet kan genomföras 

efter avslutat pilotinitiativ, som en del i lärosätets fortsatta utbildningsverksamhet eller i 

samverkan med andra samarbetsparter. 

 

 Bakgrund, syfte och målformulering: Redogör för vald inriktning och vilket 

mål/undermål inom Agenda 2030 programmet är kopplat till, samt hur det föreslagna 

programmet bidrar till att stärka målgruppens kapacitet. Om ansökan sker i samarbete 

med annan aktör (i Sverige eller i OECD-DAC-partnerland) ska samarbetets mervärde 

diskuteras. 
 

 Målgrupp och antal deltagare: Inkludera en kortfattad reflektion kring målgrupp och 

antal deltagare för programmet. Se Instruktion till utlysning för mer information. 

Bilagan föreslås även inkludera en diskussion kring önskvärd fördelning mellan såväl 

kategorier som kön hos deltagare och programländer. Redogör även för hur deltagare 

kommer att rekryteras.  
 

 Kommunikation: Redogör för hur lärosätet kommer att kommunicera det övergripande 

programmet externt. 


