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Riktlinjer för stöd från NanoLund till internationella forskningsvistelser  
 
NanoLund önskar att stödja internationellt utbyte och inspirationsbesök i ledande 
internationella forskningsmiljöer. Pengar kan sökas närsomhelst under året från den 
exekutiva gruppen (ca 1 A4-sida). Resmål, resans längd och syfte med resan ska framgå. 
En budget för den förväntade totalkostnaden och sökt belopp är en nödvändig del av 
ansökan.  Doktorander ska bifoga ett kort stödjebrev från sin handledare. Om en 
ansökan beviljas gäller följande grundprinciper. Avvikelser kan förekomma. 
 
Vad ger NanoLund bidrag till? NanoLund står för maximalt 75% av kostnaderna, de 
totala kostnaderna ska specificeras. NanoLund kan ge bidrag för resekostnader och 
rimliga boendekostnader (som kan variera stort beroende på resmål). Det maximala 
beloppet för en månad är 20 000 SEK plus resekostnader och det totala beloppet som 
kan ges är 50 000 SEK. NanoLund kan ge bidrag till upp till 10 dagars traktamente med 
fullt belopp, därefter ges 15% av det vanliga traktamentet för resterande tid. i Vistelsen 
ska vara minst en månad. Den sökande förväntas även söka bidrag från andra källor. 
 

Policy for support by NanoLund for international research visits  
 
NanoLund wishes to support international exchange and inspiration visits to leading, 
international research institutions. Applications (approx. 1 A4 page) can be submitted 
to the NanoLund executive group at any time during the year. The application should 
include information about where you will go and for how long as well as a motivation 
for the travel. PhD-students should submit a short letter of support from their 
supervisor. An indicative budget is required as part of the application. If a proposal is 
supported, the following principles normally apply: 
 
What does NanoLund support? NanoLund supports up to 75% of the costs, the total 
costs must be specified. NanoLund can support travel costs and appropriate costs for 
accommodation (which can vary greatly depending on the destination). The maximum 
amount for one month is SEK 20 000 plus travel costs, and the total amount that can be 
given is SEK 50 000. NanoLund can grant up to 10 days’ per diems at the full amount, after 
which 15% of the normal per diem is given for the remaining time. ii The stay is expected to 
last at least one month. The applicant is also expected to apply for funding from other 
sources.  
 

i Budget och beslut avser så kallade direkta kostnader (tex resekostnader, boende och eventuellt 
traktamente). Ni behöver inte bekymra er om overheaden som läggs på alla kostnader (den täcks av 
NanoLund).  
 
ii Budget and decision will refer to so called direct costs (e.g. costs for travel, accommodation and per diem). 
You do not have to bother about the overhead related to all costs (it will be covered by NanoLund).  
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