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Ansökningsomgång Linnaeus-Palme partnerskap
2017
Det här är ramar och kriterier för Linnaeus-Palme partnerskap
ansökningsomgång 2017 med sista rapporteringsdag 15 mars 2019.

Om programmet
Syftet med Linnaeus-Palmeprogrammet är att genom lärar- och
studentutbyten mellan lärosäten i Sverige och låg- och medelinkomstländer
bidra till att bredda rekryteringsunderlaget av unga som kan arbeta inom
utvecklingssamarbetet både på hemmaplan och utomlands. Inom programmet
kan studenter och lärare delta i utbyten och få ny kunskap och nya
erfarenheter. Genom att integrera globala perspektiv och ny kunskap i
lärandet höjs kvaliteten på den högre utbildningen och svensk utbildning
internationaliseras.
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 länderna emellan. 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, av att
bedriva samarbetsprojekt ska vara i fokus för de projekt som beviljas medel
och var och en av de deltagande institutionernas specifika kompetens ska tas
tillvara. Det betyder att samarbetet ska vara jämlikt till sin karaktär även om de
resursmässiga förutsättningarna kan skilja sig åt.
De förväntande resultaten för projekt inom Linnaeus-Palmeprogrammet är:
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Studenter och lärare har internationell erfarenhet.
Studenter och lärare har ökad kunskap om globala frågor.
Studenter har högt intresse för att arbeta inom utvecklingssamarbetet.
Lärare använder sina kunskaper om globala frågor i undervisningen.

De övergripande målen för Linnaeus-Palmeprogrammet är:



Studenter har ökad kapacitet för att arbeta med globala frågor.
Lärarnas internationella erfarenheter tas tillvara i den operativa
verksamheten på svenska lärosäten.

Nyheter i ansökningsomgången 2017
Följande nyheter gäller för ansökningsomgången 2017 för Linnaeus-Palme
partnerskap:











Alla ansökningar måste innehålla både lärar- och studentutbyten,
alternativt utvärderingsresor och studentutbyten. Antalet sökta
utbyten måste vara jämnt fördelat, vilket innebär att antalet
deltagande lärare respektive studenter från vardera institutionen
måste stämma överens. Och det går inte att ansöka om medel för fler
lärar- än studentutbyten. Förändringen har införts eftersom
Universitets- och högskolerådet strävar efter att öka studenternas
deltagande i programmet.
Begränsningen ovan innefattar även utvärderingsresor. Det
sammanlagda antalet deltagare i lärarutbyten och utvärderingsresor
får därför inte vara fler än antalet deltagande studenter.
Det maximala antalet deltagare ett projekt kan söka bidragsmedel för
begränsas till 2 + 2 lärare och 4 + 4 studenter.
Maximal tidsperiod för studentutbyte begränsas till 20 veckor.
Maximalt belopp som går att söka för språkutbildning begränsas till
15 000 kronor.
Krav på revision har införts i programmet. Alla projekt som har
beviljats mer än 100 000 kronor ska skicka in en revisionsrapport i
samband med slutrapporteringen.
Villkoren för programmet har uppdaterats och presenteras i
dokumenten Allmänna villkor för Linnaeus-Palmeprogrammet och
Ramar och kriterier för Linnaeus-Palmeprogrammet (detta dokument).
De innefattar även nya rutiner för ekonomisk rapportering.

Vilka kan söka medel inom programmet?
Alla svenska institutioner kan via sina lärosäten ansöka om bidrag för att
genomföra ett Linnaeus-Palmeprojekt. Det är det svenska lärosätet som är
projektägare och som sådan administrerar och ansvarar för bidraget från
Universitets- och högskolerådet.
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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 samarbetsprojekt mellan två institutioner kan beviljas medel i upp till totalt
åtta år.

Möjliga samarbetsländer 2017
Möjliga samarbetsländer är de länder som återfinns i OECD:s DAC-lista för
2016. Du hittar en lista över länderna i Handbok för projektansökan LinnaeusPalme partnerskap 2017.

Överenskommelse mellan Universitets- och
högskolerådet och projektägaren
Innan en ansökan kan skickas in till oss ska rektor eller motsvarande intyga att
hen accepterar att ingå en överenskommelse med Universitets- och
högskolerådet i enlighet med programmets villkor. Detta gör ni genom att
kryssa i rutan som visar att villkoren accepteras. Överenskommelsen träder i
kraft när bidraget beviljas. I beslutsbrevet med bilagor framgår parternas
finansiella och övriga åtagande samt villkor.
Utbetalningen av beviljade medel görs i samband med beslut.

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 2017 är:


Datum för beviljande 2017 till sista möjliga rapporteringsdag, 15 mars
2019.

Utbytesperiod är den period som utbyten får ske. Med utbyte avser vi läraroch studentutbyte, visumresa, språkutbildning och utvärderingsresa.
Personerna måste alltså vara tillbaka och ha avslutat sitt utbyte inom denna
period. Utbytesperioden för Linnaeus-Palme partnerskap 2017 är:
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Datum för beviljande 2017 till 31 december 2018.

Vidareförmedling av medel till samarbetsparten
Villkoren för vidareförmedling av medel till tredje part
(Palmeinstitution/lärosäte) fastställs i överenskommelsen och ska regleras
genom ett avtal. Avtalet ska ingås innan medel utbetalas från Linnaeusinstitutionen till Palme-institutionen. Linnaeus-institutionen ansvarar för och
säkerställer att avtalsvillkor mellan Universitets- och högskolerådet och
Linnaeus-institutionen överförs i avtal i efterföljande led. Mallar för hur avtalet
kan se ut finns med svensk och engelsk text på utbyten.se under rubriken
Ansökan. Läs mer i dokumentet Allmänna villkor för LinnaeusPalmeprogrammet 2017.

Rekrytering av studenter och lärare
Eftersom student- och lärarutbyten är grunden i Linnaeus-Palmeprogrammet
är det viktigt att institutionen/lärosätet säkerställer att det finns
förutsättningar för studenter och lärare att delta i de planerade utbytena. Det
är även viktigt att det finns en god planering på institutionsnivå för att
integrera och sprida deltagarnas kunskap och erfarenheter i verksamheten för
att projektet ska nå de förväntade resultaten med LinnaeusPalmeprogrammet.
Följande gäller för studentutbyten inom ett Linnaeus-Palme projekt:










inga kursavgifter får tas ut.
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.

För att kunna delta i programmet som lärare ska personen:
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vara anställd som undervisande lärare vid deltagande institutioner.



undervisa på grund- eller avancerad nivå under utbytesperioden.

För att kunna delta i programmet som administrativ personal vid en
utvärderingsresa1 ska personen:


vara anställd som administrativ personal med ett internationellt ansvar
vid deltagande institution.

Aktiviteter inom Linnaeus-Palmeprogrammet
Inom Linnaeus-Palmeprogrammet finns det möjlighet att ansöka om följande
aktiviteter:






Studentutbyte
Lärarutbyte
Språkutbildning inför ett utbyte för lärare
Visumresa för Palmedeltagare (både lärare och studenter)
Utvärderingsresa

Ekonomi och bidragsnivåer
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.
Ersättningsgilla kostnader ska vara rimliga, berättigade och följa principerna för
ansvarsfull ekonomistyrning, framförallt vad avser hushållning med resurser
och kostnadseffektivitet.
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.

1 Administrativ personal kan även delta i planeringsresor inom Linnaeus-Palmeprogrammet. Ansökan om medel för
planeringsresor görs i en separat ansökningsomgång. Läs mer på utbyten.se.
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Studentutbyte
Ett studentutbyte ska vara minst 12 och max 20 veckor, inklusive resdagar, och
avse studier på heltid på grundnivå eller avancerad nivå vid respektive
institution. Det är tillåtet att använda upp till två veckor av utbytet till
introduktions- eller språkutbildning vid partneruniversitetet. De här
aktiviteterna behöver inte tillgodoräknas som utbytesstudier.




Linnaeus-studentutbyte: Grundbidraget är 20 000 kronor för 12
veckor. Därefter ökar bidraget med 850 kronor per vecka. En student
kan max beviljas 26 800 kronor för 20 veckors studier.
Palme-studentutbyte: Grundbidraget är 40 000 kronor för 12 veckor.
Därefter ökar bidraget med 2 000 kronor per vecka. En student kan
max beviljas 56 000 kronor för 20 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. Även av- och ombokningsskydd är giltig kostnad.
 Kostnader för vaccinationer, visum och tilläggsförsäkringar.
 Kostnader för kost och logi under utbytesperioden.
 Rimliga merkostnader kopplat till utbytesstudenten som bidrar till att
utbytet kan genomföras.

Lärarutbyte
Ett lärarutbyte ska vara minst tre och max åtta veckor, inklusive resdagar, och
avse undervisning på heltid på grund- eller avancerad nivå vid respektive
institution. Undervisningen ska omfatta minst 10 timmar per vecka.



Linnaeus-lärare: Grundbidraget är 21 000 kronor för tre veckor.
Därefter ökar bidrag med 2 000 kronor per vecka. Taket är 31 000
kronor för åtta veckors utbyte.
Palme-lärare: Grundbidraget är 31 500 kronor för tre veckor. Därefter
ökar bidraget med 5 000 kronor per vecka. Taket är 56 500 kronor för
åtta veckors utbyte.

Giltiga kostnader inom grundbidraget för lärarutbyten
 Bidraget ska täcka resor som görs med koppling till projektet,
exempelvis resa till partneruniversitetet och resor som ingår i
undervisningsuppdraget. Även av- och ombokningsskydd är giltig
kostnad.
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Hyra av bil för transport mellan olika institutioner, praktiker etcetera
godkänns så länge det sker inom utbytesperioden samt har direkt
koppling till projektet och undervisningsuppdraget.
Kostnader för vaccinationer och visum.
Kostnader för kost och logi under utbytesperioden.
Kostnader för försäkring. Samtliga deltagare 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 kopplat till utbytesläraren som bidrar till att
utbytet kan genomföras.

Språkutbildning
Det är möjligt att ansöka om extra medel för språkutbildning inom ramarna för
programmet, i syfte att stärka deltagande lärares befintliga språkkunskaper.
Exempelvis kan lärare som förväntas undervisa på engelska ansöka om medel
för språkutbildning i engelska.
Observera att en enskild lärare bara kan beviljas en språkutbildning vid ett
tillfälle. Bidraget för språkutbildning är en del av förberedelsen för en lärare
som ska delta i ett utbyte. Språkutbildningen ska genomföras innan läraren
börjar undervisa inom ramen för sitt utbyte.
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 schablonbidraget för lärarutbytet. Om utbildningen sker på annan
ort kan bidraget även användas till kostnader för resor.
Rimliga merkostnader kopplat till utbytesläraren som bidrar till att
språkutbildningen kan genomföras.

Palmedeltagares visumresor- lärare och studenter
I de fall Palmedeltagare måste genomföra resor i samband med sin
visumansökan kan projektet ansöka om bidrag för de kostnader som uppstår.
Behovet och beräknade kostnader för resorna ska beskrivas i ansökan.
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Schablonbeloppet per deltagare är 2 000, 5 000 eller 10 000 kronor.

Giltiga kostnader för visumresor
 Kostnader för resa, kost och logi.

Utvärderingsresa
Bidrag till utvärderingsresa kan sökas först efter att samarbetsprojektet har
pågått i tre år. Det betyder att det är först i den fjärde ansökan till programmet
ni gör tillsammans med er partner som ni kan ansöka om medel för
utvärderingsresor.
Samarbetsprojektet kan bara beviljas medel för utvärderingsresor en gång på
de åtta år som projektet kan få bidrag.
I en utvärderingsresa kan lärare och administrativ personal delta. Resan ska
omfatta minst fem arbetsdagar, exklusive restid, och vara en gemensam
uppföljning och utvärdering av de aktiviteter som ni hittills genomfört
tillsammans. Det är inte möjligt att bara ansöka om medel för
utvärderingsresor. De måste ingå i ett projekt som även har utbyten.



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 kopplat till läraren eller administrativ personal
som reser på utvärderingsresa som bidrar till att utvärderingsresan kan
genomföras.

Bidrag för administration av projektet
Beviljade projekt får ett projektbidrag om 8 000 kronor.
Därtill kommer:
 1 000 kronor per deltagare i lärarutbyten.
 3 000 kronor extra för varje deltagande Palme-lärare som en
kompensation för extra utgifter kopplade till SINK (särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta)2.
 2 000 kronor per deltagare i studentutbyte.

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).
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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).
Institutioner som avser att ansöka om medel inom LinnaeusPalmeprogrammet uppmanas att ta reda på vilka bestämmelser som
finns för OH på det egna lärosätet innan ansökan skickas in, eftersom
programmets bidrag inte avser ge full kostnadstäckning för deltagande
institutioner.


Kostnad för revision.



I de fall som bidraget vidareförmedlas till partnerinstitutionen ska det
regleras i ett avtal om vidareförmedling av bidragsmedel mellan
parterna.

Kostnader som inte räknas som giltiga
 Administrationsbidraget får inte användas till inköp av teknisk
utrustning, till exempel datorer, telefoner, hårdvara eller dataprogram.


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.

Att ansöka till programmet
Ansökan ska skickas in senast klockan 12:00 sista angivna ansökningsdag.

Projektansökan
Projektansökan görs av den svenska institutionen online direkt till Universitetsoch högskolerådet via det digitala ansökningssystemet RAUK. Du hittar
fullständiga giltighets- och kvalitetskriterier i Handbok för projektansökan.
Besked om beslut
Besked om beslut lämnas tidigast fyra veckor efter sista ansökningsdag. Vi
lämnar inga förhandsbesked.
Om ni beviljas medel
Universitets- och högskolerådet skickar besked om beslut per e-post till
kontaktperson/-er och firmatecknare. I beslutsbrevet framgår beviljat bidrag,

11 (13)

vilka projektaktiviteter som beviljats och de villkor som gäller för mottagande
av bidraget. Den aktuella summan betalas ut till det plus- eller
bankgironummer som har angetts i ansökan.

Rapportering
En narrativ och en finansiell rapport med revisionsintyg ska vara oss tillhanda
senast den 15 mars 2019.
Rapporteringen sker online. Länken till rapportformuläret finns i
ansökningssystemet för programmet. Som projektägare ansvarar ni för att
Universitets- och högskolerådets deltagarenkät besvaras av respektive
deltagare direkt efter avslutad utbytesperiod och att det samlade resultatet av
enkäterna inkluderas i slutrapporten. Deltagarenkäten finns i även den i
ansökningssystemet.

Finansiell rapportering
Slutrapporten ska följa svenska nationella redovisnings- och skatteregler. Bara
faktiska och godkända kostnader för aktiviteter som inträffat under den
avtalade aktivitetsperioden får tas med i den ekonomiska redovisningen.
Rapporterade kostnader ska kunna härledas i bokföringen och vara
dokumenterade så att det möjliggör uppföljning och revision.
Slutrapporten ska godkännas av firmatecknare eller motsvarande för det
lärosäte som är projektägare.

NYHET! Revision
Om ett projekt har beviljats mer än 100 000 kronor är projektägaren ansvarig
för att slutrapporten revideras. Revisionen ska utföras av en auktoriserad eller
godkänd revisor som är extern, oberoende och kvalificerad. Universitets- och
högskolerådets mall för uppdragsbeskrivning för revision ska tillämpas.

Ändringar
Om ni planerar att genomföra väsentliga förändringar inom projektet i
förhållande till ansökan ska ni meddela det i förväg. Förändringarna ska
bedömas och godkännas skriftligen av Universitets- och högskolerådet innan
de genomförs. Det kan exempelvis handla om en förändrad tidsplan eller
förändringar i beviljad budget. Bara ändringar som inte kommer att påverka
projektets uppsatta syfte, mål och förväntade resultat kan godkännas.
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Återkrav och återbetalning
I rapporteringen ska den svenska institutionen redovisa hur beviljade medel
har använts. Universitets- och högskolerådet har i vissa fall rätt att återkräva
beviljade bidragsmedel, till exempel om projektet redovisar:
 kortare utbytesperioder än överenskommet.
 avbrutna utbytesperioder.
 ej genomförda utbyten.
 att utbytet har genomförts med obehöriga deltagare.
Läs mer i Allmänna villkor för bidrag inom Linnaeus-Palmeprogrammet.
Medel som inte har utnyttjats, inklusive ränta, ska återbetalas till Universitetsoch högskolerådet. Kontakta oss för instruktioner kring återbetalning eller
invänta återkrav. Återbetalningen ska vara Universitets- och högskolerådet
tillhanda inom 20 dagar från utfärdandet av betalningsanmodan.
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