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Ansökningsomgång Linnaeus-Palme partnerskap 

2019 
Det här är ramar och kriterier för Linnaeus-Palme partnerskap 

ansökningsomgång 2019. 

Om programmet 

Linnaeus-Palme administreras av Universitets- och högskolerådet (UHR) och 

finansieras av Sida inom ramen för strategin för kapacitetsutveckling, 

partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling.1 

Programmet erbjuder möjligheter till lärar- och studentutbyten mellan 

lärosäten i Sverige och lärosäten i låg- och medelinkomstländer.  

Från utrikes- och biståndspolitiskt håll är programmets huvudsakliga syfte att 

stärka partnerskapet och det ömsesidiga lärandet mellan svenska lärosäten 

och lärosäten i låg- och medelinkomstländer. Programmet bidrar också till att 

stärka förståelsen för globala frågor och utvecklingssamarbete och bredda 

rekryteringsunderlaget av unga som kan arbeta inom utvecklingssamarbetet 

både på hemmaplan och utomlands. Utöver det har UHR som mål med 

programmet att internationellt utbyte och samarbete ska  bidra till högre 

kvalitet i utbildningen. 

Mot den bakgrunden ger Linnaeus-Palmeprogrammet en möjlighet för svenska 

lärosäten att samordnat erbjuda lärare och studenter utbyten som ger såväl 

individer som institutioner erfarenheter av studier och arbete i ett annat land. 

På motsvarande sätt kommer utländska lärare och studenter att lära känna 

Sverige och svenska förhållanden. Det kan vara en början till nära och 

långvariga relationer mellan institutionerna. Förhoppningen är att svenska 

lärosäten, deras samarbetspartner samt de lärare och studenter som deltar i 

utbytet gemensamt ska få nya erfarenheter och förberedas på att möta globala 

utmaningar.  

Som namnet antyder består programmet av två delar – Linnaeus och Palme. 

Den första delen, Linnaeus, representerar svenska lärare och studenter medan 

Palme står för lärare och studenter i samarbetsländerna.  

Den ömsesidiga nyttan, såväl akademiskt som erfarenhetsmässigt, ska vara 

fokus för de utbytesprojekt som beviljas bidrag och var och en av de 

deltagande institutionernas specifika kompetens ska tas tillvara. Det betyder 

                                                                 
1 Strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 och hållbar utveckling, 
(UD2018/09573/IU) 
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att samarbetet ska vara jämlikt till sin karaktär även om de resursmässiga 

förutsättningarna kan skilja sig åt.  

Aktivitetsperiod och utbytesperiod 

Med aktivitetsperiod avser vi hela den period under vilken projektet får 

uppbära kostnader. Det vill säga att faktiska kostnader måste ha uppstått inom 

och ska vara betalda inom perioden. Aktivitetsperioden för Linnaeus-Palme 

partnerskap 2019 är: 

• Datum för beviljande 2019 till sista möjliga rapporteringsdag, 31 mars 

2021. 

Utbytesperiod är den period som utbyten får ske. Projektdeltagarna måste 

alltså vara tillbaka och ha avslutat sitt utbyte inom denna period. 

Utbytesperioden för Linnaeus-Palme partnerskap 2019 är: 

• Datum för beviljande 2019 till 31 januari 2021. 

Ansökningsomgången 2019 

Följande gäller för ansökningsomgången 2019 för Linnaeus-Palme partnerskap: 

 

• Antalet sökta utbyten måste vara jämnt fördelat mellan parterna, 

vilket innebär att antalet deltagande lärare respektive studenter från 

vardera institutionen måste stämma överens.  

• Det maximala antalet projektdeltagare ett projekt kan söka bidrag för 

är 2 + 2 lärare och 4 + 4 studenter. Utöver detta projektutbyte kan man 

även söka bidrag för utvärderingsresa, med begränsningen 2 + 2 lärare 

eller administrativ personal.   

• Krav på revision har införts i programmet. Alla projekt som har 

beviljats mer än 300 000 kronor ska skicka in en revisionsrapport i 

samband med slutrapporteringen. 

 

Vem kan söka bidrag för utbytesprojekt inom 

programmet Linnaeus-Palme?  

Alla svenska institutioner kan via sina lärosäten ansöka om bidrag för att 

genomföra ett utbytesprojekt. Det är det svenska lärosätet som är 

projektägare och som sådan administrerar och ansvarar för bidraget från UHR. 
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Samarbetet sker på institutionsnivå mellan två institutioner som har samma 

ämne i fokus för sin utbildning eller i form av ett tvärvetenskapligt samarbete.  

Ett projekt mellan två institutioner kan beviljas medel i upp till totalt åtta år, 

och söks för ett år i taget. 

Institutionens ansökan ska ingå in en ramansökan, det vill säga en 

sammanställning av lärosätets samtliga Linnaeus-Palmeprojekt som rektorn 

ska godkänna. Varje lärosäte har en utsedd samordnare för Linnaeus-

Palmeprogrammet som ansvarar för ramansökan. 

Möjliga samarbetsländer 2019 

Giltiga samarbetsländer är länder som finns med på OECD:s DAC-lista, det vill 

säga länder som definieras som låg- eller medelinkomstländer av OECD:s 

biståndskommitté. Du hittar en lista över länderna som bilaga 1. 

Aktiviteter man kan söka bidrag för inom 

Linnaeus-Palmeprogrammet 

Inom Linnaeus-Palmeprogrammet finns det möjlighet att ansöka om följande 

aktiviteter: 

• Studentutbyte  

• Lärarutbyte 

• Språkutbildning inför ett lärarutbyte 

• Visumresa för Palmedeltagare (både lärare och studenter) 

• Utvärderingsresa  

Förutsättningar för aktiviteterna  

Följande gäller för studentutbyten inom ett Linnaeus-Palme projekt:  
• Ett studentutbyte ska avse studier på heltid på grundnivå eller 

avancerad nivå vid respektive institution under minst 10 och max 40 

veckor.  

• Minst 10 veckor ska räknas som utbytesstudier och generera 

studiepoäng.  

• Det är tillåtet att utöver 10 veckors utbytesstudier använda två veckor 

till introduktions- eller språkutbildning vid partneruniversitetet. Dessa 

två veckor behöver inte generera studiepoäng.  

• Inga kursavgifter får tas ut. 
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• Studenten ska vara inskriven på grund- eller avancerad nivå på en av 

de deltagande institutionerna. 

• Studenten ska ha studerat minst ett år på universitetsnivå innan 

utbytet påbörjas. 

• Studenten ska få tillgodoräkna sig studierna i sin utbildning. 

• Linnaeus-studenterna ska vara berättigade till studiemedel under 

utbytet. 

• En Linnaeus-student ska vara svensk medborgare eller ha permanent 

uppehållstillstånd i Sverige, alternativt vara nordisk medborgare som 

varit folkbokförd i Sverige minst ett år innan utresa. 

• En Palme-student ska vara medborgare i ett av de giltiga 

samarbetsländerna. 

• Anställd personal eller doktorander får inte delta i studentutbyten.  

  Följande gäller för lärarutbyten inom ett Linnaeus-Palme projekt:  
• Ett lärarutbyte ska vara minst tre och max åtta veckor, inklusive 

resdagar. 

• Läraren ska vara anställd som undervisande lärare vid någon av de 

institutioner som deltar i projektet. 

• Läraren ska undervisa på grund- eller avancerad nivå under 

utbytesperioden. 

• Undervisningen ska omfatta minst 10 timmar per vecka. 

  Följande gäller för språkbidrag: 
• Det är möjligt att ansöka om bidrag för språkutbildning i syfte att 

stärka deltagande lärares befintliga språkkunskaper. Exempelvis kan 

lärare som förväntas undervisa på engelska ansöka om bidrag för 

språkutbildning i engelska.  

• En lärare kan bara beviljas en språkutbildning vid ett tillfälle. Bidraget 

för språkutbildning är knutet till en lärare och är en del av 

förberedelsen inför ett utbyte.  

• Språkutbildningen ska genomföras innan läraren börjar undervisa inom 

ramen för sitt utbyte. 

  Följande gäller för visumresa för Palmedeltagare: 
• I de fall Palmedeltagare måste genomföra resor i samband med sin 

visumansökan kan projektet ansöka om bidrag för de kostnader som 

uppstår.  

• En beskrivning av varför projektet behöver bidrag för visumresor samt 

kostnaderna för dem ska anges i ansökan. 

  Följande gäller för utvärderingsresa: 
• Bidrag till utvärderingsresa kan sökas först efter att 

samarbetsprojektet har blivit beviljat bidrag i fyra 

ansökningsomgångar. Det betyder att det är först därefter ni 
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tillsammans med er partner kan ansöka om bidrag för 

utvärderingsresor.  

• Bidrag för utvärderingsresor kan bara beviljas en gång under de åtta år 

som projektet kan få bidrag.  

• I en utvärderingsresa kan lärare och administrativ personal delta. För 

att kunna delta i programmet som administrativ personal ska personen 

vara anställd vid deltagande institution och ha ett internationellt 

ansvar.  

• Resan ska omfatta minst fem arbetsdagar, exklusive restid, och vara en 

gemensam uppföljning och utvärdering av de aktiviteter som ni hittills 

har genomfört.  

• Det är inte möjligt att bara ansöka om bidrag för utvärderingsresor. 

Dessa måste ingå i ett projekt som även har utbyten.  

 

Bidrag för projektaktiviteter 

Bidraget beviljas i form av schablonbelopp.  

Programmet är ett komplement till ett lärosätes övriga internationella 

samarbeten och utbyten och ger inte en heltäckande finansiering. 

Egenfinansiering behövs från deltagande institutioner, exempelvis för 

deltagande lärares lönekostnader, men även vad gäller indirekta kostnader.  

 

Bidraget får inte användas till inköp av teknisk utrustning, till exempel datorer, 

telefoner, hårdvara eller dataprogram. 

 

Alla projekt som beviljas lärar- och studentutbyten får även ett bidrag för 

administration av projektet. 

 

Om medel utbetalas i form av ersättning för rimliga merkostnader till enskild 

lärare eller student så är det den svenska parten som ansvarar för att ta fram 

regler och villkor för hur medel får användas utifrån Universitets- och 

högskolerådets villkor för bidraget. Utbetalningens summa och att berättigad 

person tagit emot ersättningen måste kunna verifieras. 

  Studentutbyten 
 

• Linnaeus-studentutbyte: Grundbidraget är 20 000 kronor för 10 

veckor. Därefter ökar grundbidraget med 850 kronor per vecka. Det 

maximala bidraget för ett studentutbyte är 45 500 kronor för 40 

veckors studier.  

• Palme-studentutbyte: Grundbidraget är 40 000 kronor för 10 veckor. 

Därefter ökar grundbidraget med 2 000 kronor per vecka. Det 
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maximala bidraget för ett studentutbyte är 100 000 kronor för 40 

veckors studier.  

 

 

         Giltiga kostnader inom grundbidraget för studentutbytet 

 

• Bidraget ska täcka resor som görs med koppling till projektet, 

exempelvis resa till partneruniversitetet och eventuella resor som 

ingår i utbildningen. Av- och ombokningsskydd är giltiga kostnader. 

• Kostnader för vaccinationer, visum och tilläggsförsäkringar. 

• Kostnader för kost och logi under utbytesperioden. 

• Rimliga merkostnader kopplat till den enskilde projektdeltagaren som 

bidrar till att utbytet kan genomföras. 

  Lärarutbyten 
 

• Linnaeus-lärare: Grundbidraget är 21 000 kronor för tre veckor. 

Därefter ökar grundbidrag med 2 000 kronor per vecka. Taket för 

bidraget är 31 000 kronor för åtta veckors utbyte.   

• Palme-lärare: Grundbidraget är 31 500 kronor för tre veckor. Därefter 

ökar grundbidraget med 5 000 kronor per vecka. Taket för bidraget är 

56 500 kronor för åtta veckors utbyte.   

          Giltiga kostnader inom grundbidraget för lärarutbyten 

 

• Bidraget ska täcka resor med koppling till projektet, exempelvis resa till 

partneruniversitetet och resor som ingår i undervisningsuppdraget. Av- 

och ombokningsskydd är giltiga kostnader. 

• Hyra av bil för transport mellan olika institutioner, praktiker etcetera 

godkänns så länge det sker inom utbytesperioden och har direkt 

koppling till projektet och undervisningsuppdraget. 

• Kostnader för vaccinationer och visum.  

• Kostnader för kost och logi under utbytesperioden. 

• Kostnader för försäkring. Samtliga projektdeltagare ska vara 

försäkrade. Kostnader för såväl de svenska som de utländska 

deltagarnas försäkring är godkända. De flesta svenska lärosäten kan 

försäkra projektets deltagare genom Kammarkollegiet. 

• Rimliga merkostnader kopplade till den enskilde projektdeltagaren 

som bidrar till att utbytet kan genomföras.  
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  Språkutbildning inför ett lärarutbyte 
 

• Schablonbeloppet per deltagare är 7 500 eller 15 000 kronor, vilket 

motsvarar bidrag för en till två veckors språkutbildning. 

Giltiga kostnader för språkutbildning  

 

• Om utbildningen sker i anslutning till ett utbyte, på orten där 

partnerinstitutionen ligger, kan bidraget användas för att finansiera 

kostnader för kursavgift, kost och logi. Resekostnaderna ska då täckas 

av grundbidraget för lärarutbytet. Om utbildningen sker på annan ort 

kan bidraget för språkutbildning även användas till kostnader för resor. 

• Rimliga merkostnader kopplade till den enskilde projektdeltagaren 
som bidrar till att språkutbildningen kan genomföras. 

  Visumresor för Palmedeltagare (lärare och studenter) 
 

• Schablonbeloppet per deltagare är 2 000, 5 000 eller 10 000 kronor. 

Giltiga kostnader för visumresor  

 

• Kostnader för resa, kost och logi i samband med visumansökan. 

  Utvärderingsresa 
 

• Schablonbelopp per deltagare är 20 000 kronor. 

• Max två deltagare per institution/lärosäte. 

Giltiga kostnader för utvärderingsresa  

 

• Kostnader för resa, kost och logi. 

• Rimliga merkostnader kopplade till den enskilde projektdeltagaren 

som bidrar till att utvärderingsresan kan genomföras. 

Bidrag för administration av projektet  

Utbytesprojekt som beviljas bidrag får ett schablonbidrag på 8 000 kronor för 

administrationskostnader.  

 

Därtill beviljas: 

• 1 000 kronor per projektdeltagare i lärarutbyten. 
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• 3 000 kronor extra för varje projektdeltagande Palme-lärare för extra 

utgifter kopplade till SINK (särskild inkomstskatt för utomlands 

bosatta)2.  

• 2 000 kronor per projektdeltagare i studentutbyte. 

       Giltiga kostnader för administrationsbidraget 

 

• Administrationsbidraget kan användas till lönekostnader för 

projektadministration, kostnader för aktiviteter i syfte att rekrytera 

studenter och lärare till projektet samt för indirekta kostnader (OH). Vi 

uppmanar institutioner som avser att ansöka om bidrag inom 

Linnaeus-Palmeprogrammet att ta reda på vilka bestämmelser som 

finns för OH på det egna lärosätet innan ansökan skickas in, eftersom 

programmets bidrag inte ger full kostnadstäckning för deltagande 

institutioner.  

 

• Kostnad för revision. 

 

       Kostnader som inte räknas som giltiga 

 

• Det är inte tillåtet att belasta projektet med kostnader för 

representation och nöjen. Till nöjen räknas till exempel guidade turer, 

utflykter eller studiebesök till nöjesparker, nationalparker och 

sevärdheter. 

Rapportering 

En narrativ och en finansiell rapport med revisionsintyg ska vara oss tillhanda 

senast klockan 23.59 sista dag för rapportering. 

 

Rapporteringen sker online. Länken till rapportformuläret finns i 

ansökningssystemet för programmet.  

Revision 

Om ett projekt har beviljats mer än 300 000 kronor är projektägaren ansvarig 

för att slutrapporten revideras. Läs mer i Allmänna villkor för Linnaeus-Palme 

partnerskap 2019. 

  

                                                                 
2 Enligt 8 kap. 5§ i inkomstskattelagen (1999:1229) är stipendier för utbildning mestadels skattefria. Vi rekommenderar 

att kontakta Skatteverket med frågor om just ert samarbete, exempelvis när det gäller SINK (särskild inkomstskatt för 
utomlands bosatta). SINK skatten är från och med den 1 januari 2018 25 %.  
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