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1. Att förbereda och skicka in ansökan 

Instruktionen riktar sig till svenska aktörer som är intresserade av att söka medel från Svenska 

institutet (SI) för att tillsammans med en eller flera samarbetsparter i Ryssland, bedriva utbyten av 

ungdomar och unga vuxna (16-26 år gamla). Följande typer av aktörer i Sverige kan ansöka om 

projektstöd: 

• Gymnasieskolor 

• Folkhögskolor 

• Kommuner (verksamheter kopplade till skola, ungdomsfrågor, kultur, idrott och hälsa) 

• Lärosäten 

Syftet med denna instruktion är att underlätta i förberedelserna av projektansökningar till 

utlysningen. Instruktionen ger grundläggande information om utlysningen samt stöd gällande 

utformningen av ansökan och dess bilagor. 

Ansökan kan skrivas antingen på svenska eller engelska. Eftersom projektet bör utformas 

gemensamt av huvudsökande och dess samarbetsparter, samt för att stärka förutsättningarna för 

transparens, engagemang och delaktighet rekommenderas att ansökan inklusive bilagor skrivs på 

engelska. 

En större aktör, till exempel en kommun eller ett lärosäte, kan stå bakom flera olika ansökningar till 

SI, men utnämnd projektledare kan endast vara involverad i maximalt en ansökan per 

ansökningsomgång. 

Sökande rekommenderas läsa igenom hela denna instruktion innan arbete med ansökan påbörjas. 

 

Baskrav för ansökan 

Följande gäller som baskrav för varje ansökan till SI inom utlysningen:   

• Huvudsökande: Svensk aktör (gymnasieskola, folkhögskola, kommun, lärosäte) 

• Minst 1 samarbetspart i Ryssland 

• Typ av verksamhet: Utbyten av ungdomar/unga vuxna 

• Sökbart belopp: 100 000 kr – 500 000 kr 

• Projektperiod, max: 18 månader 

• Formalia: Ifyllt, signerat ansökningsformulär + bilagor enl. förteckning 

 

Skicka in ansökan 

Ansökan till SI skickas in per epost till si@si.se senast den 15 oktober 2021. Mejlet ska ha lydelsen 

”Ansökan om projektstöd, utbyten med Ryssland” åtföljt av titeln på det föreslagna projektet. 

Sökande kommer därefter att få ett mejl tillbaka med bekräftelse om att ansökan är mottagen av SI, 

samt ett diarienummer som ska användas i fortsatta kontakter med SI. 

Partnerbilagor (bilaga 7) kan kompletteras per epost till SI i efterhand, senast den 31 oktober. 

Sådana mejl ska ha titeln ”Komplettering” åtföljt av diarienumret till ansökan. 

mailto:si@si.se
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2. Exempel på utbyten och projekt 

Utlysningen kan finansiera en rad olika typer av utbytesprojekt och huvudsökande har tillsammans 

med sina samarbetsparter stor frihet att utforma projektidé och upplägg så att det känns både 

intressant, viktigt och framförallt lockande och roligt för den målgrupp som projektet riktar sig till. 

Utbytet kan inkludera exempelvis digitala möten, resor till varandras länder med studiebesök, 

kulturella aktiviteter, grupparbeten och kreativa workshops, skuggning, rollspel, gemensamma 

föreläsningar, fältstudier och mycket annat. Projektet kan vara litet och avgränsat (en klass på en 

gymnasieskola i Sverige, tillsammans med en skola i Ryssland) eller större, exempelvis en 

kommunövergripande satsning inom ett vänortssamarbete. 

Exempel på typer av utbytesprojekt: 

• Elevutbyten inom gymnasieskolan 

• Kommunala vänortsutbyten inom ungdomskultur, utbildning, idrott, hälsa 

• Utveckling och test av gemensamma kurser, koncept för lärande och dialog 

• Ungdomsläger, cuper och evenemang (till exempel idrott, kultur) 

• Utbyten av studenter som studerar regionkunskap, språk, interkulturellt lärande, för 

workshops, studiebesök och i övrigt skaffa praktisk erfarenhet av varandras länder 

 

Projektet kan också fungera som avslutande eller fristående aktivitet inom annat, pågående 

samarbete mellan aktörer i Sverige och Ryssland. 

 

3. Tidsplan för utlysning, beredning, projektstart 

Utlysningen av projektstöd 2021 håller öppet mellan den 24 juni 2021 – 15 oktober 2021. Beslut 

väntas fattas under november månad. 

• Utlysningen öppnar på si.se den 24 juni 2021 

• Ansökningsperioden äger rum den 24 juni 2021 – 15 oktober 2021 

• Senaste kompletteringsdatum 31 oktober 

• Beredning av ansökningar (inkl. beslut) mellan den 1 november 2021 – 19 november 2021 

• Projektperioden inleds mellan den 1 – 31 januari 2022 

• Projekten pågår under max. 18 månader 

Observera att tidsplanen är preliminär och att tidsåtgången för beredning av inkomna ansökningar 

kan komma att variera beroende på söktryck. 

 

4. Aktörer och samarbetsparter 

Baskrav inom utlysningen är att en svensk aktör (gymnasieskola, folkhögskola, lärosäte eller 

kommun) utgör huvudsökande till en ansökan om projektstöd. Förutom huvudsökande krävs 

åtminstone en samarbetspart i Ryssland. Tillsammans utgör de ett partnerskap, som gemensamt står 

bakom ansökan. 
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Om baskravet är uppfyllt kan ytterligare samarbetsparter knytas till partnerskapet, antingen svenska 

eller utländska. Även andra typer av aktörer (till exempel organisationer inom föreningslivet) kan 

involveras, antingen som samarbetsparter eller för medverkan i specifika aktiviteter inom projektet. 

Varje samarbetspart ska fylla i en partnerbilaga (s.k. partner enclosure) som bifogas till ansökan. I 

denna ska det framgå vad man förväntar sig av projektet, sin tänkta roll och bidrag. 

Maximalt fem samarbetsparter (inkl. huvudsökande) kan ingå i ett och samma projekt. 

 

Aktörer i andra länder 

Utlysningen syftar till att stödja projekt som bidrar till fördjupade mellanfolkliga kontakter och 

relationer mellan Sverige och Ryssland. Det innebär att aktörer uteslutande från Sverige och 

Ryssland kan ingå som samarbetsparter i projektet för att partnerskapet ska räknas som fullständigt. 

Om det tydligt bidrar till uppfyllandet av projektets mål och resultat kan ytterligare aktörer från 

något av utlysningens tilläggsländer (Estland, Finland, Lettland, Litauen) involveras som s.k. 

associerade samarbetsparter. De kan emellertid endast medverka på egen/annan finansiering än 

genom bidraget från SI.  

 

5. Tematik 

Projektet behöver ett övergripande tema eller ämnesområde. Detta ska framgå av ansökan och är 

gemensamt framtaget av huvudsökande och samarbetsparterna. Temat ska vara kortfattat och 

lagom övergripande. Det ska vara relevant för samarbetsparterna och formuleras på ett sätt så att 

det förväntas väcka intresse hos målgrupperna. 

Temat ska fungera som inriktning och en förväntan om projektets helhet, snarare än avgränsning 

för vad som kan rymmas inom projektet. Ett projekt med hållbar matkultur som tema kan därför i 

teorin även inkludera studiebesök på en musikstudio, en återvinningsstation, eller en workshop på 

ett företag som utvecklar tv-spel. 

 

6. Målgrupper 

Målgrupper för projektet ska framgå av ansökan. Ungdomar och unga vuxna mellan 16–26 år i 

Sverige och Ryssland ska stå i fokus, men det kan även finnas annat än åldersspannet som behöver 

tas i beaktande när det gäller vilka olika målgrupper som är relevanta och hur dessa relaterar till 

varandra. Det kan exempelvis vara så att olika målgrupper i Sverige och Ryssland tillsammans blir 

en bra matchning i projektet. 

Det är viktigt att huvudsökande tillsammans med sina samarbetsparter tidigt diskuterar frågan om 

målgrupper för projektet. Målgrupperna bör sedan vara del av ett samtal om hur de kan involveras i 

projektets utformning och genomförande. 
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7. Projektets upplägg och verksamhet 

Det är upp till huvudsökande och dess samarbetsparter att tillsammans utforma ett upplägg för 

projektet som de tror är bäst för att involvera och engagera de identifierade målgrupperna, samt för 

att uppnå projektets uppsatta mål. Projektet ska ha en inkluderande ansats och bygga på principer 

som jämställdhet och tillgänglighet. 

SI bedömer projektets helhet, och att dess olika aktiviteter hänger ihop med det syfte (bilaga 3), 

tema och den eller de målgrupper som har identifierats. 

Projektets aktiviteter förutses utföras i Sverige, Ryssland och digitalt. 

Projektets upplägg ska beskrivas genom en arbetsplan (bilaga 5). Denna inkluderar en beskrivning 

av de viktigaste aktiviteterna, uppgift om plats för genomförande, samt ansvars- och rollfördelning. 

Bilagan ska även summera projektet i en översikt där tidsplan framgår. Tidsplanen förutsätts vara 

preliminär och kan vid behov (och efter kontakt med SI) justeras, så länge man håller sig inom 

beviljad projektperiod. 

Projektet ska dra nytta av digitaliseringens fördelar och bör vara upplagt så att digitala verktyg och 

aktiviteter används för att förstärka projektets långsiktighet och hållbarhet, genom att tillhandahålla 

möjligheter som kompletterar fysiska möten och resor. 

Ungdomar och unga vuxna är generellt flitiga och avancerade användare av digitala verktyg och 

sociala medier. Många är också vana vid att själva producera, publicera och kommunicera material 

via olika kanaler till en bredare publik. Huvudsökande och dess samarbetsparter behöver ta detta i 

beaktande när projektet utformas, och fundera över hur ungas drivkrafter och digitala engagemang 

kan tillvaratas inom projektet. 

 

Riskanalys 

Projektet ska vara utformat så att det tar hänsyn till identifierade risker enligt en riskanalys (bilaga 

1, sektion F). 

Riskanalysen ska vara allsidig och förväntas ta i beaktande olika slags risker som kan uppstå inför 

och under projektet. En riskanalys som enbart adresserar risker förknippade med korruption 

och/eller felaktig användning av projektmedel kommer att bedömas som otillräcklig. 

Riskanalysen är särskilt viktig mot bakgrund av den unga målgruppen, den rådande globala Covid-

pandemin, samt att projektet förutses involvera mobilitet och resor. 

 

Planering mot bakgrund av Covid-pandemin 

Under förberedelserna med ansökan ska huvudsökande ta den rådande situationen kring Covid-19 i 

beaktande, men rekommenderas planera för ett positivt scenario med större möjligheter för fysiska 

aktiviteter, mobilitet och resor under 2022–2023. 

Beroende på hur situationen utvecklas kommer SI att vara tillmötesgående och lyhört inför 

eventuella behov av projektförändringar av beviljade projekt, inklusive förlängning av 

projektperioden. 
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8. Budget 

Bidraget ska användas för att planera, genomföra och rapportera projektet. Budgeten ska framgå 

dels översiktligt på ansökningsblanketten (bilaga 1), dels i detaljerad form (bilaga 6). Budgeten ska 

vara adekvat dimensionerad för det tänkta upplägget och för de aktiviteter som planeras. Den ska 

spegla projektets omfattning och bredd, samt ge möjlighet för samarbetsparter och målgrupper att 

medverka under de planerade aktiviteterna. 

Merparten förväntas användas på utbytesverksamhet för den primära målgruppen, exempelvis resor 

och uppehälle, samt kostnader inför och under gemensamma aktiviteter, inkl. studiebesök och 

kulturella aktiviteter.  

Lönekostnader kan tas för projektledning, administration, samt vid planering eller genomförande 

av projektrelaterade aktiviteter. Indirekta kostnader, s.k. overhead, kan budgeteras upp till max. 15 

% av sökt belopp. 

Bidraget kan inte användas för inköp av utrustning. Vid behov kan till exempel teknisk utrustning 

däremot hyras för användning under projektets aktiviteter. Bidraget kan även användas för licenser 

till program/mjukvara för digitala aktiviteter och kommunikation. 

 

Mobilitet 

Bidraget ska framförallt finansiera kortare resor/besök/vistelser, och därigenom möjliggöra för fler 

att kunna ta del av projektet. För resor utomlands gäller därför att SI-bidraget maximalt kan 

finansiera vistelser om 1 månad i sammanlagd tid per person och år. En specifikation över förväntat 

antal personer som deltar på resor inom projektet bör därför ingå i budgeten. 

Bidraget kan inte användas för traktamente (t.ex. under mobilitet/resor inom projektet). 

 

Bilaga för budget 

Budgetbilagan ska ge en detaljerad plan för hur det sökta bidraget från SI spenderas inom projektet 

och vilka de viktigaste förväntade utgifterna är. De ska också kopplas till olika kostnadsområden. 

Det ska framgå av projektets budget hur medel spenderas på olika större aktiviteter, samt av vilken 

aktör inom partnerskapet. Om lönekostnader ingår i projektbudgeten ska tidsuppskattning och 

löneuppgift framgå. Sökande rekommenderas att underlätta för spårbarhet mellan work plan (bilaga 

5) och budget (bilaga 6). 

 

Kostnadsområden 

Beviljade medel ska i huvudsak användas för utgifter inom nedanstående kostnadsområden (KO), 

där kolumnen till höger ger exempel på vad som kan ingå. Utgifter som inte ryms inom något av 

kostnadsområdena kan ingå i budgeten men bör då i huvudsak finansieras av andra medel än 

genom bidraget från SI. Projektledning och projektadministration hanteras genom KO1-KO2. 

Utgifter inom KO1 avser kostnader hos projektägaren (huvudsökande aktör) och inkluderar 

projektledning, administration, slutrapportering och extern revision. Kostnader för 

projektadministration hos samarbetsparterna tas inom KO2. 
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Utgifter inom KO3-KO8 avser kostnader hos samtliga aktörer som ingår i projektet. 

 

Kostnadsområden (KO) Exempel på innehåll 

KO1 Projektledning (kostnader hos huvudsökande) Projektledning, administration, ekonomihantering, 

slutrapportering, extern revision 

KO2 Projektadministration (endast samarbetsparter) Kostnader relaterade till projektadministration hos 

samarbetsparterna 

KO3 Genomförande Planering och utförande av gemensamma aktiviteter, t.ex. 

lektioner/workshops/seminarier, grupparbeten och möten 

inom projektet (inkl. lön för involverad personal) 

KO4 Mobilitet Resor, kost och logi, visumkostnader, försäkring, osv. 

KO5 Platsbaserat lärande Studiebesök, fältstudier, skuggning 

KO6 Kulturella aktiviteter Utflykter, besök och aktiviteter kopplade till kulturella 

möten, dialog och förståelse 

KO7 Kommunikation (extern) Artiklar, nyhetsinslag, intervjuer, sociala medier 

KO8 Overhead (OH) Indirekta kostnader, t.ex. för stödfunktioner, lokaler, 

inventarier, förbrukningsmaterial 

 

Beviljat belopp och avtalet med SI 

Det är alltid projektägaren (huvudsökande svensk aktör) som utgör formell avtalspart gentemot SI, 

samt är ansvarig för projektets budget och beviljade medel. När avtal har ingåtts och ett av bägge 

parter signerat avtalsexemplar inkommit till SI kan 90 % av beviljat belopp utbetalas. Återstående 

10 % utbetalas om dessa medel har nyttjats, men först efter det att slutrapportering, inkl. ekonomisk 

redovisning och revisionsrapport (extern revisor är ett krav) har inkommit till och godkänts av SI.  

Medel kan vidareförmedlas inom partnerskapet, men detta kräver att ett separat avtal ingås mellan 

projektägaren och aktuell samarbetspart. Avtalet ska innefatta samtliga krav och villkor som 

framgår av avtalet mellan SI och projektägaren. Medel som vidareförmedlas kan bli föremål för 

extern revision på samma sätt som för övriga medel, om överfört belopp överstiger 100 000 kr. 

Kontakta SI för mer information om tillvägagångssätt för vidareförmedling av medel.  

 

Dialog med SI och förändringar av beviljat projekt 

Under projektperioden har projektägaren och dess samarbetsparter möjlighet att genomföra löpande 

mindre anpassningar och förändringar av projektets upplägg. 

 

För väsentliga förändringar av projektet krävs emellertid att en så kallad förändringsbegäran 

lämnas till SI på förhand, och godkänns skriftligen. Exempel på väsentliga förändringar kan vara: 

 

- Tillägg eller byte av samarbetsparter 

- Förändring av budget som innebär mer än 30 % i justering per kostnadsområde 

- Förlängning av projektet 

 

Löpande dialog om projektstatus och eventuella frågor förväntas mellan SI och projektägaren. 



 

 

 

Svenska institutet, Virkesvägen 2, 120 30 Stockholm, Sverige 

 

 

 

8 (8) 

9. Bilagor 

En komplett ansökan till SI inkluderar följande bilagor.  

 

Obligatoriska bilagor 

• Bilaga 1: Ansökningsformulär (Application form) 

Ansökningsblankett med uppgift om projektet, huvudsökandes kompetens/erfarenhet, 

riskanalys, samt en budgetöversikt. Avsedd SI-mall ska användas. 

 

• Bilaga 2: Sammanfattning av projektet (Project summary) 

Sammanfattning av projektet. För användning både inom partnerskapet, och externt.  

Skrivs alltid på engelska. Max 4 000 tecken (inkl. mellanrum). 

 

• Bilaga 3: Syfte med projektet (Purpose of project) 

Beskrivning av projektets övergripande syfte, inkl. sammanfattning av mål och vilka 

resultat projektet förväntas åstadkomma. Max 4 000 tecken (inkl. mellanrum). 

 

• Bilaga 4: Hållbarhet (Project sustainability) 

Beskrivning av projektets sammanhang och bakgrund till samarbetet mellan parterna. 

Kortfattad diskussion kring användbarhet och hur projektet anknyter till övrig verksamhet 

hos samarbetsparterna, samt eventuella utsikter, tillvägagångssätt och finansieringskällor 

för fortsatt samarbete. Max 2 sidor. 

 

• Bilaga 5: Upplägg (Work plan) 

Genomgång av projektets upplägg, beskrivning av de viktigaste aktiviteterna, roll- och 

ansvarsfördelning, samt en översikt med tidsplan. Max 4 sidor. 

 

• Bilaga 6: Budget (Budget) 

En detaljerad budget som listar de viktigaste förväntade utgifterna med tillhörande 

preliminära belopp, inom respektive kostnadsområde. Max 3 sidor. 

 

• Bilaga 7: Partnerbilaga (Partner enclosure) 

En partnerbilaga från respektive samarbetspart inom projektet. Kan även mejlas in till SI 

separat, senast den 31 oktober 2021. Avsedd SI-mall ska användas. 
 

Följande bilaga kan efterfrågas vid behov om huvudsökande utgörs av ett företag, aktuellt t.ex. för 

friskolor. 

 

• Bilaga 8: Intyg om försumbart stöd (Negligible support confirmation) 

En bilaga som intygar om huvudsökande företags ekonomiska situation, samt uppgift om 

tidigare mottagande av försumbart stöd. 
 


