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Medverkan i programmet Kommunalt Partnerskap medför inga kostnader för den svenska parten.
Medel från Sida finansierar samtliga utgifter för samarbeten inom programmet Kommunalt
Partnerskap såsom resekostnader, inklusive transferkostnader, kost och logi, tolk- och
revisionskostnader och arbetskostnader för deltagarna från svenska lokala och regionala politiskt
styrda organ. Den internationella samarbetsparten bidrar med sin arbetstid Om parterna har möjlighet
bidrar båda parter också med tillhandahållande av lokaler och lokala transporter.
Budgeten ska följa ICLD:s budgetanvisningar och upprättas enligt ICLD:s mall.
De kostnader som finansieras genom programmet är relaterade till de arbetsaktiviteter som ska
genomföras. Om parterna i samband med vistelse i Sverige eller i något av de länder som är möjliga
att samarbeta med inom programmet, väljer att stanna ytterligare dygn än de som åtgår till
arbetsaktiviteter, bekostas inte kost, logi eller kostnader för aktiviteter av programmedel. Inte heller
kostnader för lön eller traktamenten finansieras av programmedel när man förlänger. Förlängning av
tjänsteresan får inte innebära högre reskostnader.
Andra kostnader som inte nämns i dessa riktlinjer och som av olika skäl kan uppstå
finansieras inte genom programmet.

HÖGSTA BELOPP SOM KAN SÖKAS
Förberedelse för kommunalt partnerskap:
Europa: Max 240 000 kr
Afrika/Asien: Max 300 000 kr
Förberedelse för kommunalt partnerskap, trepartssamarbete – EU länder:
Europa: Riktpunkt 300 000 kr
Afrika/Asien: Riktpunkt 360 000 kr
Budgetnivån utarbetas i samråd med ICLD.
Förberedelse för kommunalt partnerskap, flerpartssamarbete:
Europa: Riktpunkt 300 000 kr
Afrika/Asien: Riktpunkt 360 000 kr
Budgetnivån utarbetas i samråd med ICLD.
Styrgrupp, två parter:
Europa: Max 300 000 kr
Afrika/Asien: Max 350 000 kr
Styrgrupp, trepartssamarbete – EU länder:
Europa: Riktpunkt 400 000 kr
Afrika/Asien: Riktpunkt 430 000 kr
Budgetnivån utarbetas i samråd med ICLD.
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Styrgrupp, flerpartssamarbete:
Europa: Riktpunkt 400 000 kr
Afrika/Asien: Riktpunkt 430 000 kr
Budgetnivån utarbetas i samråd med ICLD.
Projekt:
Europa: Riktpunkt 450 000 kr per år
Afrika/Asien: Riktpunkt 500 000 kr per år
Budgetnivån utarbetas i samråd med ICLD.
Trepartssamarbete – EU länder:
Europa: Riktpunkt 600 000 kr per år
Afrika/Asien: Riktpunkt 650 000 kr per år
Budgetnivån utarbetas i samråd med ICLD.
Flerpartssamarbete:
Europa: Riktpunkt 600 000 kr per år
Afrika/Asien: Riktpunkt 650 000 kr per år
Budgetnivån utarbetas i samråd med ICLD.
Utveckling/breddning:
Europa: Max 240 000 kr per år
Afrika/Asien: Max 300 000 kr per år
Utveckling/breddning, trepartssamarbete – EU länder:
Europa: Riktpunkt 300 000 kr per år
Afrika/Asien: Riktpunkt 360 000 kr per år
Budgetnivån utarbetas i samråd med ICLD.
Utveckling/breddning, flerpartssamarbete:
Europa: Riktpunkt 300 000 kr per år
Afrika/Asien: Riktpunkt 360 000 kr per år
Budgetnivån utarbetas i samråd med ICLD.
Spridning:
Max 100 000 kr.
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KOSTNADER SOM KAN ERSÄTTAS
Lönekompensation/arvoden
• Ersättning för svensk kommunpersonal d.v.s. kommunanställd person (baserad på faktisk lön
och sociala avgifter). Högsta beloppet som kan betalas ut är 5200 kr/dag.
Omkostnader
• Experter och konsulter som anlitas av svenska kommuner för uppdrag i Sverige och i den
internationella samarbetspartens land. Högsta belopp som betalas ut är 6 400 kr/dag.
Kostnaden för experter kan max uppgå till 15 % av den totala projektbudgeten. Anlitande av
konsulter/experter ska motiveras i projektansökan, bl.a. genom att beskriva deras roll och
betydelse för projektets genomförande.
•

Kostnader för revision. Revisor ska vara auktoriserad revisor. Som lägst ska 7 000 kr
budgeteras. Högre kostnad kan godkännas som bidragsgrundande om det finns särskilda skäl.

•

Resor
Utrikesresor: Full ersättning för resor i ekonomi-/turistklass för båda parter. ICLD gör en
bedömning av det sökta beloppet från fall till fall.
Lokala resor inom båda länder: Full ersättning med det billigaste tillgängliga
transportmedlet i de fall inte andra möjligheter finns. Behovet ska motiveras i ansökan.
Möjlighet till ersättning för kostnader för miljökompensation i samband med flygresor
finns, max 500 kr per person och resa (avser tur och retur).

•

Logi och måltider
Inom Sverige för internationella deltagare: Ersättning upp till högst 2 000 kr/person/dag
(faktisk kostnad skall redovisas).
I den internationella samarbetspartens land för svenska deltagare: Full ersättning för
kost och logi med acceptabel turiststandard (faktisk kostnad skall redovisas) samt
traktamente. Skatteverkets rekommenderade belopp per dag för skattefritt traktamente:
http://www.skatteverket.se

•

Tolkar
Ersättning kan endast erhållas om det i ansökan framgår att tjänsten inte kan tillhandahållas
på annat sätt.
Svenska tolkar/översättare i Sverige: Högst 5 200 kr/dag.
Tolk som medföljer en delegation på besök i Sverige: Högst 2 000 kr/dag.
Svensk tolk som medföljer en delegation till den internationella samarbetspartens land: Högst
2 000 kr/dag.
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•

Lokal tolk som bistår svenska deltagare i den internationella samarbetspartens land: Högst 2
000 kr/dag.
Utgifter för visum samt eventuella kostnader i samband med ansökan om visum: För båda
parter.

•

Utgifter för deltagares försäkring i Sverige. Högst 100 kr/dag.

•

Nödvändiga vaccinationer: För den svenska parten.

•

Kommunikation (till exempel kostnad för telefon, SIM-kort och porto): Schablonbidrag 1100
kr/år.

•

Utrustning och material
I ansökan och dess budget ska det motiveras och tydligt framgå vilken utrustning och
material som ska köpas in, eller vilket material som ska utarbetas.
Inköp av smärre utrustning och material, eller tryck av material: Maxbeloppet är 15 % av den
totala projektbudgeten per år. Exempel på kostnader kan vara framtagning av en
informationsfolder, tryck av rapporter, eller inköp av utrustning/material som är nödvändiga
för projektets genomförande.

•

Lokal- och konferenskostnader
Om någon av parterna inte har möjlighet att tillhandahålla lokaler kan en mindre ersättning
för hyra av lokal utgå vid exempelvis workshops eller konferenser. Ytterligare kan medel för
lättare förtäring i samband med aktiviteten ingå i denna post.

•

Oförutsedda händelser
Alla projektansökningar måste anslå minst 2 % och högst 4 % av den totala projektbudgeten
för oförutsedda kostnader.
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