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Särskilda villkor gällande bidrag för inresande 
praktikanter inom Praktikantprogrammet 2021.  

Inom Praktikantprogrammet, omgång 2021, har Direktförmedlande 
organisationer som ansöker om bidrag för utresande praktikanter även 
möjlighet att ansöka om bidrag för att ta emot upp till två praktikanter från 
sina partnerorganisationer. Bidraget söks och beviljas inom ramen för ordinarie 
ansökan. Som inresande praktikant räknas en individ som deltar i 
praktikverksamhet och/eller jobbskuggning hos projektägaren enligt de 
kriterier som listas nedan.  

I det här dokumentet listas de paragrafer från Allmänna villkor för bidrag inom 
Praktikantprogrammet 2021, där specifika justeringar har gjorts i paragraferna 
för att anpassa verksamheten för inresande praktikanter. Dessa justeringar blir 
därmed särskilda villkor för inresande praktikanter. I övrigt gäller Allmänna 
villkor för bidrag inom Praktikantprogrammet 2021.  
 
Mål och syfte för inresande praktikanter 
Syftet med att bredda programmet till att även omfatta inresande praktikanter 
är att skapa förutsättningar för stärkta partnerskap och bidra till ökad 
ömsesidighet.  

§ 4 Behöriga deltagare 
För att kunna delta i programmet som inresande praktikant ska följande villkor 

vara uppfyllda: 

- Fylla minst 20 år det år som praktikperioden påbörjas. 

- Vara medborgare i ett giltigt samarbetsland.  

- ha koppling till partnerorganisationens verksamhet och kunna bidra till 

att främja partnerskapet (anställda, medlemmar, rättighetsbärare eller 

liknande). 

§ 5 Bidrag för genomförande 
Bidraget beviljas i form av ett schablonbelopp. För 2021 är det 93 000 kronor 

för varje inresande praktikant.  

 

Extra bidrag kan sökas för merkostnader för att möjliggöra deltagande för 

personer med funktionsnedsättning.  

§ 9 Förberedelser och genomförande 
Projektägaren ansvarar för att det finns ett samarbetsavtal för varje inresande 
praktikant. I samarbetsavtalet ska följande finnas med: 
 

• beskrivning av syfte och praktikuppgifter, anpassat till den aktuella 
deltagaren. 
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• övergripande planering för hela praktikperioden.  

• plan för förberedelse, handledning och uppföljning samt en grundläggande 
handlingsplan för risk- och krishantering. 

 
Projektägaren ansvarar för att: 

• ingen deltagaravgift eller andra utgifter med direkt koppling till 
praktiken förekommer.  

• varje inresande praktikant har en kontaktperson hos 
partnerorganisationen i hemlandet som ansvarar för att ge stöd under 
hela praktikperioden. 

• varje inresande praktikant har en handledare hos projektägaren. 

• varje inresande praktikant har blivit informerad om och har accepterat 
de villkor och skyldigheter som ingår i överenskommelsen mellan 
projektägaren och partnerorganisationen, innan praktiken påbörjas.  

• den inresande praktikanten inte ersätter ordinarie personal. 

• det ömsesidiga lärandet är fokus under praktikperioden. 

• intyg utfärdas till den inresande praktikanten efter avslutad praktik. 
 
Efter avslutad praktik ska nya kunskaper och erfarenheter som praktikanten 
fått med sig spridas inom partnerorganisationen, dess nätverk eller 
motsvarande.  

§10 Giltiga länder 

Giltigt land för att genomföra praktik är Sverige. 

§11 Tid för praktik 
Praktiken ska genomföras hos projektägaren under minst 8 veckor. 

§17 Säkerhet 
Projektägaren ska säkerställa att inresande praktikanter är försäkrade under 

resan till Sverige och under hela vistelsen här. 

 

Inresande praktikanter bör innan avresa uppdatera sig kring vilka reseregler 

som gäller för utresa från det egna landet och hålla sig uppdaterad under 

vistelsen kring regler för återresa till hemlandet. 

 


