Att ansöka om stipendium från ICC
Internationella Handelskammarens (ICC) Svenska Nationalkommitté administrerar två
stiftelser som årligen delar ut stipendiemedel för projekt inom ramen för respektive
stiftelses ändamål.
ICC:s Svenska Nationalkommittés Wallenbergstiftelse MW80
Stiftelsens ändamål är att stödja sådana projekt och aktiviteter – av framför allt
ekonomisk forsknings- eller utredningskaraktär – som bedöms ha särskilt intresse för
det svenska näringslivet.
ICC:s Svenska Nationalkommittés Nicolinstiftelse CN70
Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att främja ekonomiskt och tekniskt
forsknings- och utvecklingsarbete om harmonisering av internationella regler för
investeringar, kommunikationer, miljö och skatter eller annan därmed besläktad
forskning som är av särskilt intresse för det svenska näringslivet och svenskt
företagande i ett internationellt perspektiv.
Läs mer om våra stiftelser på https://www.icc.se/om-icc/stipendier.

Vad kan man söka medel för?
Alla typer av projekt som ligger i linje med stiftelsernas huvudsakliga syfte och
bedöms vara av intresse för det svenska näringslivet. Ett projekt kan exempelvis
omfatta forskning på avancerad nivå (minimikrav: Masternivå), fältstudier,
kommunikationsinsatser eller ett evenemang.
Ämnesområden kan vara ekonomi, juridik, statsvetenskap, handel, teknik,
marknadsföring, m.m. Stiftelsernas styrelser bedömer i varje enskilt fall om projektet
ligger i linje med det övergripande syftet.
Stiftelserna delar inte ut finansiellt stöd för ordinarie verksamheter, eller för att stödja
ett specifikt företag. Stiftelserna delar inte heller ut medel för studier eller praktik
utomlands. Sådana kan i stället sökas via Fonden för exportutveckling.

Att söka stipendium
Har du ett projekt som passar in i ändamålsbeskrivningarna ovan? Beskriv så
utförligt som möjligt målet med projektet samt hur arbetet ska gå till. Använd
ansökningsformuläret som finns på https://www.icc.se/om-icc/stipendier. Bifoga
gärna projektplan, estimerad budget och/eller referenser om du bedömer att detta är
till fördel för ansökan.
Som uppföljning på utbetalda stipendier kan ICC be stipendiater att återrapportera
hur projektet fortlöpt, ofta genom en muntlig redovisning efter projektets avslutande.
ICC tar emot ansökningar löpande. Ansökan skickar du till info@icc.se.
För frågor och vägledning kontakta Kajsa Persson-Berg, Kommunikationsansvarig
och ledningskoordinator, ICC Sverige på kajsa.persson-berg@icc.se.
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Exempel på tidigare godkända projekt inom ramen för stiftelserna
— Fältstudie och resurskartläggning av ett avfallsberg i Jamaica (CN70)
Projektet gäller en fältstudie av ett ostrukturerat avfallsberg i Jamaica för att
undersöka hur denna typ av gemensam avfallshantering påverkar miljömässiga
och sociala strukturer i närområdet. Genom en resurskartläggning utforskades
även värdet av resurserna, vilka föroreningar och legala aspekter dessa måste
relateras till samt hur man kan utveckla cirkulära affärsmodeller för hanteringen
av denna typ av gemensam avfallshantering.
— Översättning av ICC:s Riktlinjer för ansvarsfull marknadskommunikation om
miljö och klimat (MW80)
Översättningsarbete av riktlinjer för hur företag kan använda miljö- och
klimatpåståenden i marknadskommunikation. Projektet bedömdes ligga i linje
med stiftelsens syfte då det underlättar för företag att försäkra att deras sätt
att kommunicera om varor och tjänsters miljö- och klimatpåverkan är etiskt och
vederhäftigt. En svensk översättning sänker tröskeln för många företag och
möjliggöra en bredare spridning.
— Projekt för att analysera affärssituationen i Ryssland efter WTO-inträdet, samt
de aktuella ekonomiska och politiska förhållandena i Ryssland (CN70)
Ett projekt om hur situationen i Ryssland sett ur ett handelsperspektiv
utvecklats sedan landets WTO-inträde. Projektet byggdes kring tre grundpelare
där makro-, institutionella och sociala aspekter belystes och vägdes ur positiva
och negativa synvinklar. Utmaningar som specifikt lyftes var att skepsis mot
det auktoritära styret och bristen på transparens kombinerat med bristande
infrastruktur och hög grad av korruption kraftigt minskade incitamenten för att
investera i och handla med Ryssland.
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