
Sidas
u-landsforskningsråd
Stöd till forskning är en viktig del av det svenska utvecklingssam-
arbetet. Sidas avdelning för forskningssamarbete, SAREC, har som
främsta uppgift att stödja forskning och institutionsuppbyggnad i
utvecklingsländer. En annan viktig uppgift är att stödja svensk forsk-
ning med inriktning på bistånds- och utvecklingsfrågor.

SAREC bidrar till svensk utvecklings-
relaterad forskning via Sidas u-lands-

forskningsråd. Stödet till svenska forska-
re syftar till att bygga upp och vid-
makthålla den svenska kunskapsbasen
och forskningskapaciteten inom områ-
den som är relevanta för utvecklings-
länderna. Syftet är också att  främja
vetenskapligt samarbete mellan fors-
kare i Sverige och i utvecklingsländer
samt deltagande av svenska forskare i
utvecklingsrelevant forskning och
forskningssamarbete.

Till stöd för arbetet har rådet sex
vetenskapliga referensgrupper som
täcker följande områden:
– Humaniora, utbildning och kultur
– Hälsa
– Naturresurser och miljö
– Naturvetenskap, teknik och

industrialisering
– Ekonomirelaterad samhälls-

vetenskap
– Demokrati och mänskliga rättigheter

Till vad går stödet
Huvuddelen av stödet går till forsk-
ningsprojekt och doktorander, men
också gästforskarstöd, postdoktorstöd
och institutionsstöd kan komma ifrå-
ga. Information om årets ansökning-
somgång och ansökningsblanketter
finns på www.sida.se/partnerpoint.
Ansökan ska inlämnas i april; sista
ansökningsdag tillkännages varje år i
januari–februari.

Medel kan också sökas för att
planera forskningsprojekt. För detta
slags stöd finns två ansökningstillfällen
per år, 1 mars respektive 1 oktober.

För närmare information om de
olika anslagsformerna, se separat infor-
mationsbroschyr ”Sidas u-landsforsk-
ningsråd. Information till sökande”.

Vem kan söka
Behörig att söka stöd är enskilda fors-
kare eller grupper av forskare som är
verksamma vid universitet, högskolor
och andra forskningsinstitutioner i

Sverige. Endast sökande som avlagt
doktorsexamen eller som kommer att
disputera inom sex månader kan
komma ifråga. Forskare med hand-
ledarkompetens (professor, docent
eller motsvarande) kan söka anslag för
doktorander.

Hur behandlas ansökan
Ansökningarna behandlas av SAREC
med hjälp av andra avdelningar på
Sida och de vetenskapliga referens-
grupperna. Vid behov remitteras de
till enskilda forskare eller forskningsin-
stitutioner, internationella organisa-
tioner och ambassader i berörda län-
der.

Efter referensgruppernas möten
sammanställs ett beslutsunderlag för
Sidas forskningsnämnd. Beslut om stöd
fattas av nämnden och skriftligt be-
sked lämnas till sökande före årets
utgång.

För ytterligare information, kon-
takta Sida/SAREC, HUMAN-
enheten, 08-698 50 00. Information
kan också erhållas via Sidas hemsida:
www.sida.se.

Budget: Cirka 100 miljoner kronor
per år.



Att halvera fattigdomen i världen till år 2015 är vår tids
största utmaning. Det kräver samarbete och uthållighet.
Samarbetsländerna ansvarar för sin utveckling.
Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och
kompetens. Det gör världen rikare.
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“Swedish Research Links”
För forskare i bland annat de länder
där Sverige har avslutat bilateralt stöd
finns möjlighet att tillsammans med
svenska forskare söka medel för ge-
mensamma forskningsprojekt. Länk-
programmet är till för att främja kun-
skapsutbyte mellan forskare i Sverige
och forskare i relativt resursstarka
utvecklingsländer. Stödet avses täcka
de merkostnader som samarbetet
medför och inte projektets grundkost-
nader som t ex löner. Det riktar sig
främst mot Sydafrika, Asien samt
Mellanöstern och Nordafrika.

För bedömning och administration av
ansökningar har Sida/SAREC etable-
rat samarbete med de svenska veten-
skapsråden – bland andra:
– Vetenskapsrådet (VR)

– Forskningsrådet för miljö, areella näringar

och samhällsbyggande (FORMAS)

– Forskningsrådet för arbetsliv och social-

vetenskap (FAS).

För ytterligare information om länk-
programmet se Sidas hemsida
www.sida.se

Budget: Cirka 35 miljoner kronor
per år.


