Research funding
opportunities:
collaborationS between
Sweden and Finland
The following is a selection of current funding opportunities found in a recent search in the funding
database Research Professional (www.researchprofessional.com).
We have also added some of the annually recurring calls that we are aware of, so that you get an
approximate view of the yearly research grant application cycle; calls open and close, new programs
are initiated, and so on.
We encourage and recommend you to use this compilation of funding opportunities as a starting point
and inspiration for your own explorations in order to find funding for your favourite research topic.
Happy searching and best of luck in your quest for financial means to carry out your research!
2018-01-30
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FOUNDATION
Industrial
Relations
Committee

DETAILS, LINK
Industrial Relations Committee, under The Nordic Council
of Ministers, invites proposals for its project grants. These
are primarily designated for studies and seminars on
topical policy issues related to labour law that benefit the
Nordic nations. Projects should focus on activities that lead
to a visionary, forward-looking policy discussion at Council
level that contribute to the profiling of Nordic cooperation.
Projects must include partners from at least three Nordic
countries or autonomous territories including Denmark,
Finland, Iceland, Norway, Sweden, the Faroe Islands,
Greenland and Åland. A Baltic country or Russia may
replace one of these. Countries from outside the Nordic
region are encouraged to participate.
You may apply for funding at any time.
http://www.norden.org/en/nordic-council-ofministers/council-of-ministers/the-nordic-council-ofministers-for-labour-mr-a/institutes-co-operative-bodiesand-working-groups/working-groups-andcommittees/industrial-relations-committee/funding-fromthe-industrial-relations-committee-nau
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Interreg IV A North

Interreg IV A North invites applications for its project
grants. These aim to promote cooperation and development
across borders in Sweden, Finland and Norway. Projects
may focus on various disciplines, and grants may be
awarded for cross border activities within research and
innovation, entrepreneurship, culture and environment and
a common labour market. Grants are available for projects
as well as pilot studies.
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The lead applicant must be a legal person from the private
or public sector. Projects must include partners from at
least two of the eligible countries, and projects where all
three countries are represented are prioritised.
There is no amount limit for projects, which can be financed
with EU funds up to 65 per cent while Interreg can fund up
to 50 per cent of the total project costs for a duration of up
to three years. Grants for pilot studies are worth up to
€10,000 for a duration of up to 12 months.
Deadline 15 February and 6 September 2018.
http://www.interregnord.com/ansok/
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Kulturfonden för
Sverige och Finland

Kulturfonden för Sverige och Finland beviljar
aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbete mellan
Sverige och Finland inom bl.a. kultur, språk, media,
forskning och utbildning. Projektbidrag ur fonden kan
sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar
med verksamhet inom fondens intresseområde, d.v.s. som
främjar de kulturella förbindelserna mellan Sverige och
Finland. Fonden beviljar också vistelsestipendier till
Sverige/Finland i samband med studiebesök,
forskningsverksamhet eller projekt i anslutning till
kulturutbyte mellan länderna.
Deadline för ansökan är 1 februari och 1 oktober årligen.
http://www.kulturfonden.net/se/bidrag-13496235

4

Kungliga Vitterhets
Historie och
Antikvitets
Akademien

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
inbjuder ansökningar om gästföreläsaranslag. Dessa ger
universitet och högskolor möjlighet att inbjuda
internationella gästföreläsare som inom sitt område intar
en ledande ställning genom nya metoder och idéer, och som
därigenom kan tänkas stimulera svensk forskning.
Behöriga att söka är institutioner inom de humanistiska,
samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska
fakulteterna.
Anslag täcker resa till Sverige samt resor och uppehälle i
Sverige.
Deadline 12 mars 2018, brukar återkomma årligen.
http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/anslag#forelas
are

5

Letterstedtska
Föreningen

Letterstedtska Föreningen inbjuder ansökningar om
anslag. Dessa syftar till att befordra gemenskapen mellan
Nordens länder på industrins, vetenskapens och konstens
område.
Anslag utdelas i första hand till följande ändamål:
•anordnande av nordiska konferenser och seminarier;
2
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•gästbesök av forskare från annat nordiskt land eller till
exkursioner för grupper av personer;
•tryckning, översättning eller språkgranskning av
publikationer av gemensamt nordiskt intresse;
•vetenskapliga, jämförande studier av företeelser i de
nordiska länderna som är av gemensamt nordiskt intresse;
•inköp av litteratur eller kontorsutrustning till nordiska
institutioner eller lärosäten med utpräglad nordisk
inriktning.
Alla inom Norden kan söka bidrag.
Deadline brukar vara 15 februari och 15 september årligen.
http://www.letterstedtska.org/anslag/
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Ludvig Holberg
Memorial Fund

The Ludvig Holberg Memorial Fund invites nominations for
the Nils Klim prize. This recognises a young Nordic
researcher, who has made a contribution in the fields of
humanities, social sciences, law or theology, either within
one of these fields or through interdisciplinary work.
Candidates must be under the age of 35 at the closing date
for nominations. Nominators must be scholars holding
positions at universities and other research institutions,
including academies.
The prize is worth NOK 300,000.
Deadline 15 June 2018.
http://www.holbergprisen.no/en/call-nomination-nils-klimprize
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Marcus
Wallenbergs
Stiftelse

Marcus Wallenbergs Stiftelse för Internationellt
Vetenskapligt Samarbete inbjuder bidrag för symposier.
Dessa stöder anordning av internationella vetenskapliga
symposier, forskar-utbildningsseminarier eller
sommarskolor i Sverige. Ansökningar måste uppfylla
följande kriterier:
•ha en tydlig akademisk förankring och håller hög
vetenskaplig kvalitet;
•ha ett tydligt inslag av internationella föreläsare;
•äga rum i Sverige.
Behöriga att söka är kvalificerade svenska forskare och
institutioner. Ansökningar bör avse aktuella
forskningsområden där svenska forskare är framstående.
Prioritet ges till symposier som stöder unga svenska
forskares vidareutveckling och möjligheter till
internationella kontakter.
Deadline 1 oktober årligen.
http://www.wallenberg.com/mws/anslagsguide/utlysningar
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Nordic Council of
Ministers (projects
in the Arctic)

The Nordic Council of Ministers' Arctic Cooperation
Programme has an annual budget of about DKK 10 million.
Applications can be made for funds from the Arctic Cooperation Programme for the implementation of projects in
the Arctic.
Available in the following countries:
Russia, Denmark, Norway, Iceland, Sweden, Greenland,
Finland, Åland Islands, Faroe Islands.
http://www.norden.org/en/nordic-council-ofministers/ministers-for-co-operation-mr-sam/thearctic/arctic-co-operation-programme-funding
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Nordic Council of
Ministers (gender
equality projects)

10

Nordic Council of
Ministers
(environment and
economy projects)

The Nordic Council of Ministers for Gender Equality (MRJÄM) encourages co-operation within the framework of its
programme and priorities. It has a funding programme
administered by Nordic Information on Gender (NIKK) for
collaborative activities and projects in the Region.
Further info: http://www.nikk.no/en/gender-equality-fund/
Available in the following countries: Denmark, Finland,
Faroe Islands, Greenland, Sweden, Iceland, Åland Islands,
Norway
Funding from the Nordic Council of Ministers' Working
Group on Environment and Economy
The Working Group on Environment and Economy (MEG)
is a cross-sectoral group whose mandate is approved by both
the environment sector and the finance sector of the Nordic
Council of Ministers. The group funds Nordic projects
within its field of expertise based on annual priorities. The
group's overarching objective is to help to create an
economic development which building on sustainable
production and consumption patterns.
See more detailed instructions under Apply for funding.
Available in the following countries: Denmark, Norway,
Iceland, Sweden, Greenland, Åland Islands, Finland, Faroe
Islands
http://www.norden.org/en/nordic-council-ofministers/council-of-ministers/the-nordic-council-ofministers-for-the-environment-mr-m/institutes-cooperative-bodies-and-working-groups/workinggroups/environment-and-finance-group-meg/funding-fromthe-nordic-council-of-ministers-working-group-onenvironment-and-economy
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Nordic Council of
Ministers (projects
in humanities and
social sciences)

Nordic Research Councils for the Humanities and the Social
Sciences (NOS-HS)
NOS-HS provides research funding for studies within the
fields of Humanities and Social Sciences. The principal
recipients of funding are universities, university colleges
4
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and research institutes.
More information about this funding opportunity
Available in the following countries: Denmark, Norway,
Iceland, Finland, Åland Islands, Faroe Islands, Greenland,
Sweden, The Sami Language Area
http://www.norden.org/en/nordic-council-ofministers/council-of-ministers/nordic-council-of-ministersfor-education-and-research-mr-u/fundingapplications/nordic-research-councils-for-the-humanitiesand-the-social-sciences-nos-hs
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NORDITA

Nordic Institute for Theoretical Physics, annually awards
funding for a number of scientific programmes. A Nordita
Scientific programme is an extended workshop where a
limited number of scientists work together on specific topics
for a period of up to 4 weeks. Members of the international
scientific community are invited to propose future
programmes with an annual deadline in November for
submitting proposals.
Available in the following countries: Denmark, Finland,
Faroe Islands, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Åland
Islands
https://www.nordita.org/
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Nordic Sociological
Association (NSA)

The Nordic Sociological Association (NSA) funds projects to
the promotion of Nordic Sociology.
Funded projects can range from activities/measures,
workshops/conferences, meetings, etc. To be eligible for
funding, the project must have a Nordic area of impact, and
should not be limited to national interests.
Some of the NSA:s projects are initiated by the board, but it
is also possible to apply for funding for individual projects.
Applications should be sent to the board at .
Applications are processed at the biannually board
meetings, and should be sent to the board at 1 of January or
1 of June.
http://nordicsociologicalassociation.org/stotte

14

Riksbankens
Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond inbjuder ansökningar om
forskningsinitiering. Stöd kan ges för konferenser,
seminarier, workshops samt för att skapa nya
forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera
verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom
samhällsvetenskap och humaniora.
Särskild prioritet ges till ansökningar med internationell
anknytning.
Beviljade anslag täcker i normalfallet alla direkta
kostnader förknippade med vetenskapliga möten, varför
5
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samfinansiering med andra finansiärer i normalfallet inte
är nödvändig och bör undvikas. Undantaget är stora och
mycket kostsamma internationella konferenser där flera
finansiärer vanligen delar på kostnaderna.
Svenska forskare kan söka.
Bidrag kan sökas när som helst under året.
http://www.rj.se/for-forskare/forskningsinitiering/
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Svenska
litteratursällskapet
i Finland

Svenska litteratursällskapet i Finland utlyser stipendier
enligt ämnesområde.
I februari kan medel sökas från följande ämnesområden:
Litteraturvetenskap: För vetenskapliga eller
populärvetenskapliga arbeten. Forskningen ska beröra det
svenska i Finland; För ett fullbordat arbete i
litteraturhistoria, skrivet efter ingående arkivstudier, eller
som forskningsunderstöd för förarbetet till ett sådant verk;
För ordnandet av större vetenskapliga konferenser och för
resor till utlandet med syfte att hålla föredrag vid
konferenser eller samla in forskningsmaterial.
Samhällsvetenskaper: För vetenskapliga arbeten om den
finlandssvenska befolkningens struktur och
samhällsförhållanden samt dess ställning i det finländska
samhället. Forskningen ska beröra det svenska i Finland;
För publicister för vidare studier eller fortbildning eller för
doktorander i mediaforskning och journalistik.
Svenska språket: För personer och organisationer som
forskar i eller dokumenterar något som berör svenskan i
Finland; För språkvetenskapliga konferenser, tidskrifter
och resor i anslutning till forskning som gäller svenska
språket; Reseunderstöd till studerande och yngre forskare
inom ämnet nordiska språk vilka önskar besöka andra
universitet i Norden, företrädesvis Uppsala universitet, om
syftet med resan är studier eller forskning. Stipendium kan
beviljas sökande med svenska eller finska som modersmål
och som är inskriven vid Helsingfors universitet.
Skeppsbyggnad: För svenskspråkiga studerande i
skeppsbyggnad på högskolenivå för studier eller praktik
utomlands.
Medicin: Resestipendium för framgångsrika,
finlandssvenska medicinstuderande och -kandidater för
kompletterande studier eller kurser utomlands. Till
ansökningshandlingarna ska bifogas kortfattad utredning
över studier och praktik samt utlandsvistelsens ändamål.
I september kan medel sökas från följande ämnesområden:
Historia: Stipendier och understöd beviljas för
vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten samt
6
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dokumentation. Dessa kan sökas av personer och
organisationer som forskar i eller dokumenterar något som
berör det svenska i Finland (inklusive forskning som berör
den svenska tidens historia i Finland); Understöd beviljas
för utgivning av historiska tidskrifter på svenska;
Stipendier eller understöd beviljas för ett släkthistoriskt
verk på svenska, grundad på pålitligt källmaterial, eller för
förarbetet till ett sådant verk eller för en välskriven
levnadsteckning på svenska över en bemärkt person inom
kulturlivet; Stipendier och understöd beviljas för ordnandet
av vetenskapliga konferenser och för resor till utlandet med
syfte att hålla föredrag vid konferenser. Medel beviljas även
för att samla in forskningsmaterial i Finland eller utlandet.
Traditionsvetenskaper (etnologi, folkloristik och
kulturhistoria): Stipendier eller understöd beviljas för
vetenskapliga eller populärvetenskapliga arbeten för att
främja etnologisk och folkloristisk samt kulturhistorisk
forskning främst om finlandssvenskarna och den svenska
kulturen i Finland; Stipendier och understöd beviljas för
ordnandet av vetenskapliga konferenser och för resor till
utlandet med syfte att hålla föredrag vid konferenser.
Medel beviljas även för att samla in forskningsmaterial i
Finland eller utlandet.
Teologi och kyrkohistoria: Stipendier eller understöd för
forskning i teologi beviljas forskare eller organisationer som
verkar i Finland. Resultaten kan publiceras på svenska och
andra språk; Stipendier eller understöd beviljas personer
och organisationer som forskar i eller dokumenterar
kyrkohistoria som berör det svenska i Finland.
Miljövård och teknologi: Stipendier eller understöd för
forskning i miljövård och teknologi, inkluderande forskning
kring och utvecklande av vindkraften, beviljas forskare
eller organisationer som verkar i Finland.
Ekonomi och statistik: Stipendier beviljas svenskspråkiga
medborgare i Finland som idkar vetenskaplig ekonomisk
forskning eller statistisk forskning på det ekonomiska
området, inklusive befolkningsläran.
Svenska språkets fortbestånd: Understöd för att främja det
svenska språkets fortbestånd i Finland beviljas
institutioner eller projekt som stöder det svenska språket
bland tvåspråkiga och som ökar förståelsen för
finlandssvenska kultursträvanden i vårt samhälle.
Musikvetenskap: Stipendier eller understöd beviljas
forskare eller organisationer för vetenskapliga och
populärvetenskapliga arbeten samt dokumentation om
Fredrik Pacius.
Bildkonst och tonsättning: Stipendier eller understöd
beviljas för att främja bildkonst, måleri, skulptur, grafik
och tonsättningskonst, som i Finland utövas av finländska
medborgare med svenskt bildningsspråk. Stipendier
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beviljas endast för professionella konstnärer och musiker.
Tryckningsbidrag: Understöd beviljas för utgivning av
vetenskapliga, populärvetenskapliga, skönlitterära och
biografiska verk skrivna på svenska i Finland i tryckt eller
digital form.
http://www.sls.fi/sv/stipendier-enligt-amnesomrade
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Wenner-Gren
Stiftelserna
(gästforskarstipendier)

Wenner-Gren Stiftelserna inbjuder ansökningar om
gästforskarstipendier. Dessa möjliggör chansen för
utländska forskare att verka vid en svensk vetenskaplig
institution.
Behöriga att söka är svenska forskare som står som värdar
för gästforskarna. De besökande forskarna ska vara seniora
forskare som avlagt doktorsexamen tidigare än fem år före
ansökningstillfället.
Stipendierna beviljas för en tid av lägst en och högst 12
månader.
Deadline 10 mars och 1 oktober.
http://www.swgc.org/gastforskarstipendier.aspx
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Wenner-Gren
Stiftelserna
(gästföreläsningar)

Wenner-Gren Distinguished Lectures
Anslag kan ges till inbjudan av synnerligen framstående
vetenskapsman för att skapa internationella personliga
kontakter och för att främja forskningssamverkan.
Inbjuden forskare skall hålla ett antal föreläsningar vid
olika universitet.
Svensk värdperson kan när som helst under året ta initiativ
till inbjudan genom kontakt med verkställande direktören.
I samråd utformas föreläsningsprogrammet.
Omfattning av stödet:
Wenner-Gren Stiftelserna bekostar resor, kost och logi.
Arvode och OH betalas inte ut.
https://www.swgc.org/distinguished-lectures.aspx
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