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Visbyprogrammet erbjuder möjligheter för svenskar
att söka stipendium för att kunna genomföra en
vistelse i något av våra programländer – Armenien,
Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland,
Ukraina och Vitryssland.

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.

Programmet ingår i Svenska institutets Östersjösamarbete,
som syftar till att bidra till utveckling av långsiktiga samarbeten mellan aktörer i Sverige och samarbetsländerna.
Målet är att främja en ekonomiskt, miljömässigt och
socialt hållbar tillväxt och utveckling i Östersjöregionens
länder och dess närområde.

Svenska institutet
si.se / sweden.se

Studenter, forskare
och nyckelpersoner/experter
Varje år beviljar SI ca 40 stipendier till utresande svenskar.
Programländer

Stipendium kan sökas för vistelser i Armenien,
Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina
och Vitryssland.
Vem kan söka?

Ansökningar välkomnas från studenter, forskare och
andra nyckelpersoner verksamma vid svenska lärosäten.
Representanter för andra svenska aktörer kan också
söka, exempelvis för att bistå i kapacitetsuppbyggnad eller
utveckla samarbeten i Östersjöregionen. SI kan bevilja
stipendium till sökande från följande typer av aktörer:
• universitet, högskolor samt statliga aktörer och myndigheter
• kommuner, regioner, regionförbund och landsting
• branschorganisationer, enskilda organisationer och
ideella föreningar

Omfattning
Stipendium kan sökas för vistelser som omfattar minst
en månad (deltagare vid sommarkurser undantagna)
och högst ett år. Undantag gäller för stipendium för praktik och materialinsamling, som kan sökas för högst fem
respektive två månader. Den sökande ska i ansökan själv
specificera den föreslagna stipendieperioden.
Stipendiet är skattefritt och omfattar ett månatligt bidrag
om 9 000 SEK för studenter, 12 000 SEK för doktorander
och 15 000 SEK för disputerade forskare, samt personal
vid svenska lärosäten och andra organisationer som reser

ut i egenskap av experter. Summan bedöms täcka matoch boendekostnader, lokala resor under vistelsen och
litteratur. I stipendiet ingår även ett resebidrag om
5 000 SEK.
Seniora forskare och experter har möjlighet att ansöka
om verksamhetsmedel som tillägg för kostnader knutna
till forskningsaktiviteter, undervisning, kapacitetsuppbyggnad och projekt i mottagarlandet. Maximalt
2 000 SEK per månad kan erhållas.
Stipendiaten ordnar och bekostar själv försäkring och
visering i samband med utlandsvistelsen.

Ansökan och ansökningsperiod
SI välkomnar ansökningar från utresande svenskar
två gånger om året.
• 1 – 30 april (för vistelser som inleds under sommaren/
hösten)
• 1 – 31 oktober (för vistelser som inleds under våren)
Officiellinbjudan ellerantagningsbesked

Varje ansökan ska inkludera en officiell inbjudan
från handledare/kontaktperson vid mottagande
lärosäte/organisation (gäller doktorander, forskare,
experter, övriga). Studenter på grund-/masternivå
bifogar ett antagningsbesked, som vid behov också
kan skickas in per e-post som komplettering efter
sista ansökningsdatum (dock senast 30 dagar före
vistelsens början).

Hur ansöker jag?
Läs mer på www.si.se

