
Hej! 

Med anledning av situationen i Ukraina har Vetenskapsrådet beslutat om att erbjuda ett stöd för forskare från 
Ukraina att komma till ett svenskt lärosäte.  

Information om bidrag från Vetenskapsrådet för rekrytering av forskare från Ukraina med 
Seal of Excellence 

I 2021 års utlysning av Post doctoral fellowships inom programmet Marie Skłodowska-Curie Actions 
(MSCA) var det åtta forskare från Ukraina som inte beviljades bidrag men som ändå fick höga betyg 
på sina ansökningar och därmed ett så kallat Seal of Excellence certificate.  

Vetenskapsrådet erbjuder nu stöd till de svenska lärosäten som anställer en av dessa forskare.  

De berörda forskarna från Ukraina har fått information av EU-kommissionen om möjligheterna till 
finansiering från Vetenskapsrådet om deras projekt genomförs vid ett svenskt lärosäte. Forskarna har 
uppmanats att ta direkt kontakt med ett lärosäte av intresse. 

Detta gäller för att söka och få bidraget: 

Bidraget från Vetenskapsrådet riktar sig till svenska lärosäten som rekryterar en forskare från Ukraina 
med ett Seal of Excellence certificate. En förutsättning för att beviljas bidraget är att lärosätet kan 
garantera rekrytering av forskaren och att forskaren anställs av lärosätet.  

Bidragstiden och bidragsbeloppet motsvarar det ursprungligen sökta bidraget och bidraget ska 
användas för samma aktiviteter som beskrivs i ansökan om MSCA PF-2021 (European Fellowship). 

Ansökan skickas till Vetenskapsrådet först när rekryteringen är bekräftad. En fullständig ansökan ska 
bestå av:   

- Forskarens ursprungliga ansökan som lämnats in i samband med utlysningen av MSCA PF-
2020 (European Fellowship) 

- Forskarens Seal of Excellence certificate  
- Ett stödbrev från den svenska värdinstitutionen  
- Underlag som styrker eventuellt familjetillägg (finansiering för t.ex. medflytt).  

Alla lärosäten som anställer en av de aktuella forskarna kommer att erbjudas ett bidrag.  

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Isabel Dellacasa Lindberg, Nationell kontaktperson 
för MSCA: Isabel.Dellacasa.Lindberg@vr.se  

Berörda forskare har uppmanats att kontakta lärosätet direkt - vi har inte fått några 
kontaktuppgifter till forskarna och kan alltså inte förmedla någon kontakt.  

Vänliga hälsningar 

Isabel Dellacasa Lindberg 
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