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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 

Box 9 

121 21 Johanneshov 

Sweden 

 

Bilaga II: Projektets upplägg  

PILOTPROGRAM AVSEENDE STÖD TILL SAMARBETE MED AKADEMIKER 
FRÅN TURKIET UNDER 2020-2022 

Vänligen inkludera en beskrivning av det projekt som föreslås, max. åtta A4-sidor. Bilagan ska 

inkludera: 

 

• Projektets upplägg: Beskriv projektets innehåll (inkl. preliminärt schema/tidsplan, samt tilltänkta 

projektledare, workshopledare, föreläsare, huvudutredare osv.). Beskrivningen av upplägget ska 

inkludera olika aktiviteter (t.ex. föreläsningar, kurser, workshops/seminarier, studiebesök, planerade 

publikationer). 

 

• Bakgrund, syfte, målformulering och resultat: Beskriv vilka behov som ligger till grunden för 

projektet. Redogör för vald tematisk inriktning och hur projektet bidrar till pilotprogrammets mål. 

Beskriv förväntade resultat på kort och lång sikt. Om möjligt inkludera en beskrivning av en s.k. 

förändringsteori. Redogör för hur ni ska mäta resultat. Ge exempel på indikatorer på en åstadkommen 

förändring/effekt. Om projektet bygger på ett redan påbörjat samarbete, beskriv lärdomar och hittills 

uppnådda resultat. Motivera varför ni söker kompletterande stöd från SI (endast för redan påbörjade 

projekt). 

 

• Målgrupp och antal deltagare: Inkludera en reflektion kring målgrupp och antal deltagare som 

omfattas av projektets olika aktiviteter. Om tillämpligt beskriv målgruppens (eller den enskilda 

gästforskarens/doktorandens) bakgrund och profil. Beskriv på vilket sätt det föreslagna projektet bidrar 

till att stärka målgruppens kapacitet (inkl. i förhållande till pilotprogrammets mål). Bilagan föreslås även 

inkludera en diskussion kring könsfördelning mellan deltagare. Redogör för hur deltagare/gästforskare 

kommer att rekryteras. Tänk på att i ansökan inte uppge personuppgifter av känslig karaktär eftersom SI 

är en statlig myndighet som lyder under offentlighetsprincipen. 

 

• Genomförande: Beskriv projektets arbetssätt och metod/er. Varför är just detta arbetssätt och metod 

relevant för målgruppen och för pilotprogrammets mål? Redogör för hur genomförandet är innovativt 

och kostnadseffektivt. Beskriv om projektet är del av befintliga initiativ/samarbeten eller genomförs 

enskilt. Inkludera även ett resonemang om hur projektet kan fortsätta att genomföras efter avslutat 

pilotinitiativ. Beskriv hur ditt projekt kompletterar andra liknande satsningar som redan genomförs i 

Turkiet eller Sverige. Beskriv huvudarrangörens och ev. medarrangörers tidigare erfarenhet av att 

genomföra liknande projekt. Om ansökan sker i samarbete med annan aktör (i Sverige eller annat land) 

ska samarbetets mervärde diskuteras. Beskriv rollfördelning mellan huvud- och medarrangör. Ange 

andra samarbetspartners (om tillämpligt) och deras roll i projektet. 

 

• Kommunikation: Redogör för hur din organisation kommer att kommunicera det projektet externt (t.ex. 

för att rekrytera deltagare eller sprida resultat).  


