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Europeiska socialfonden
Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar
kompetensutveckling.
Utlysning för Norra Mellansverige "Studiestöd för nyanlända ungdomar i
Norra Mellansverige"

Utlysning
Projekt inom denna utlysning ska stödja nyanlända ungdomar att klara måluppfyllelsen i grundoch gymnasieskolan i Norra Mellansverige.
Utlysningen riktar sig till offentliga och privata skolor som arbetar med målgruppen nyanlända
ungdomar (15-24 år).
Svenska ESF- rådet avsätter 22 miljoner kronor till projekt som i huvudsak ska bedrivas i Norra
Mellansverige (Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län).
I denna utlysning ska beviljade projekt ha en medfinansiering på 25 procent.
Medfinansieringen ska vara säkerställd innan ansökan skickas till Svenska ESF- rådet.
Utlysningen pågår 2016-05-15 – 2016-08-31.

Projekt inom denna utlysning hör till programområde 2, specifikt mål 2.2

Utlysningen omfattar Norra Mellansverige och är inriktad på att stödja nyanlända ungdomar att
klara måluppfyllelsen i grund- och gymnasieskolan. Projekt förväntas skapa en struktur och ett
ägarskap som gör att genomförda aktiviteter och resultat kan fortsätta skapa nytta efter projektets
slut. Långsiktig effekt av utlysningen är att nyanländas integration och möjlighet att etablera sig på
den svenska arbetsmarknaden har underlättats. Målgrupp för denna utlysning är nyanlända
ungdomar (15-24 år) som går i grundskola eller i gymnasieskola.
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Bakgrund
I den regionala handlingsplanen för Europeiska Socialfonden 2014-2020 beskrivs
utmaningarna och behovet av integrering av nyanlända för att trygga den framtida
kompetensförsörjningen i regionen. Norra Mellansverige har en högre arbetslöshet bland
utomeuropeiskt födda jämfört med riket och arbetslösheten mer än dubbelt så hög i regionen
bland personer med utländsk härkomst jämfört med personer med svensk härkomst. Barn och
ungdomar födda utanför Sverige har betydligt större svårigheter att få behörighet till
gymnasieskolan än infödda och bristande skolgång är en stor förklaring till regionens höga
arbetslöshet och missmatchning på arbetsmarknaden. Samtidigt är unga kvinnor med utländsk
härkomst mer benägna än män med utländsk härkomst att påbörja eftergymnasial utbildning. I
sammanhanget spelar det också en stor roll hur lång tid vistelsen i Sverige varit, samt
föräldrars utbildningsnivå.
Under de kommande åren kommer antalet nyanlända ungdomar i grundskolan och
gymnasieskolan öka mot bakgrund av det ökande antalet asylsökande till Sverige. För att detta
inte ska spä på ett redan befintligt problem, utan istället stärka utrikesfödda etablering på
regionens arbetsmarknad syftar denna utlysning till att ta fram insatser och arbetsmetoder som
leder till att fler av nämnda ungdomsgrupp klarar sina studier och gör val som matchar med
regionens arbetskraftsbehov.

Projekt
Projekt inom denna utlysning ska involvera och stärka nyanlända ungdomar (15-24 år) att klara
måluppfyllelsen i grund- respektive gymnasieskolan samt att nå så långt som möjligt utifrån
sina förutsättningar, i alla ämnen.
Projektet ska utveckla och/eller tillämpa metoder för insatser för att stödja målgruppen att klara
måluppfyllelsen i grund- och gymnasieskola. Insatserna kan kombineras med
kompetensutvecklingsinsatser för personal/personer som möter/arbetar med målgruppen i
syfte att stärka dem att klara måluppfyllelsen. Huvudmålgruppen ska dock vara nyanlända
ungdomarna.
Projekt förväntas skapa en struktur som gör att genomförda aktiviteter och resultat kan fortsätta
skapa nytta efter projektets slut. Ett strategiskt implementeringsarbete för projektets resultat
och effekter ska bedrivas som en integrerad del av projektverksamheten.

Beskrivning av deltagare
Målgruppen omfattar nyanlända ungdomar (15-24 år) med uppehållstillstånd som kommit till
Sverige i skolåldern.

Projektägare
Huvudman för projektansökningar ska ha en god ekonomi och kapacitet för att kunna leva upp
till de krav som finansiering av Europeiska socialfonden innebär. Meriterande är ansökningar
som genomförs i samverkan med flera aktörer.
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Integrerat arbete med jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering, hållbar
utveckling vilka också benämns horisontella principer
De horisontella principerna ska integreras i samtliga projekt och genomsyra samtliga insatser
som görs med Socialfondens medel. Alla horisontella principer är lika viktiga för att målen i
Europa 2020-strategin ska uppnås. Med horisontella principer avses perspektiven jämställdhet,
tillgänglighet och icke-diskriminering, som ska beaktas i hela projektprocessen från att idén
föds till det att projektet slutredovisas. Socialfondens projekt ska således främja jämställdhet,
tillgänglighet och icke-diskriminering. Detta innebär att projekt som beviljas medel får inte bidra
till att upprätthålla, förstärka eller skapa strukturer som leder till personer får olika möjligheter
att bli delaktiga på arbetsmarknaden. De horisontella principerna skall därför säkras i varje del i
ansökan.





En jämställdhets- och tillgänglighetsanalys ska ingå i projektets problemanalys.
Mål och indikatorer ska ha jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv.
Aktiviteterna ska främja jämställdhet och tillgänglighet i enlighet med analys, mål, och
indikatorer.
Projektet ska följa upp att jämställdhets- och tillgänglighetsmålen nås.

Projektet ska bedrivas enligt standarden för jämställdhetsintegrering och tillgänglighet. Läs mer
på http://www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/Overgripande-information-omsocialfondsprogrammet/Horisontella-kriterier/.
Frågorna i standarden ska vara besvarade i ansökan.

Utvärdering
Alla insatser som finansieras av medel från Europeiska socialfonden ska följas upp och
utvärderas. Cirka 5 procent av ansökta medel ska avsättas för utvärdering. Ansökan ska
beskriva:




Hur utvärderingen och dess resultat ska användas, bidra till genomförandet av projektet
och stärka utvecklingsarbetet i projektet och hos relevanta mottagare.
Hur ska uppföljnings- och utvärderingsaktiviteterna bidra till att stärka möjligheterna för
att projektresultaten får avsett genomslag.
Vilka resurser är avsatta för uppföljning och utvärdering samt återföring av resultat.

Läs mer om utvärdering http://www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/Genomfora/Hur-skamitt-projekt-utvarderas/.
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Transnationellt samarbete
Projekt i denna utlysning har möjlighet att arbeta med transnationellt samarbete. Samarbeten
inom ramen för projektet ska ha en tydlig koppling till projektets syfte och mål. Läs mer på
http://www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/Overgripande-information-omsocialfondsprogrammet/Transnationellt-samarbete/.

Budget
I denna utlysning tillämpas Svenska ESF-rådets enhetslönekostnader och förenklingsåtgärder.
För information om beräkningen av dessa se ”Handledning till budget” på www.esf.se.
Observera att avslutningsfasen i projektrummet budgeteras som en del av
genomförandefasen. I denna utlysning ska projektets medfinansieringsgrad uppgå till 25
procent.

Kostnadseffektivitet och lagen om offentlig upphandling (LOU)
Samtliga stödsökanden ska vid köp av varor och tjänster verka för att kostnadseffektivitet
uppnås. Stödsökande som är upphandlande enheter enligt LOU ska även tillämpa denna lag
inom projektverksamheten.
Stödsökande i den ideella och privata sektorn är normalt inte berörda av LOU. Här krävs
istället att köp av varor och tjänster ska utsättas för konkurrens och att principerna om
likvärdighet, icke diskriminering, öppenhet, ömsesidigt godkännande samt proportionalitet
beaktas så att kostnadseffektivitet uppnås.

Säkerställande av medfinansieringen
I projektansökan ska anges hur medfinansieringen kommer att säkerställas och vad den
kommer att bestå av. I samband med beredning av ansökan kommer Svenska ESF-rådet att
säkerställa och bedöma angiven medfinansiering. Det är viktigt att ansökan innehåller aktuella
och kompletta kontaktuppgifter till angivna medfinansiärer.

Statsstöd
Ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden omfattas av EU:s regler om statsstöd.
Om stödsökande och någon eller några av stödmottagarna i projektet, vilken/vilka bedriver en
ekonomisk verksamhet, mottagit statsstöd i enlighet med artiklarna 107-109 i EUF-fördraget
eller stöd av mindre betydelse under innevarande och de två närmaste beskattningsåren ska
sökanden lämna en skriftlig redogörelse eller redogörelse i elektronisk form för mottagna
statsstöd.
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Förväntade resultat och effekter av projekten
Projekt inom denna utlysning ska involvera och stärka nyanlända ungdomar (15-24 år) att klara
måluppfyllelsen i grund- respektive gymnasieskolan samt att nå så långt som möjligt utifrån
sina förutsättningar, i alla ämnen. Lyckade insatser/metoder förväntas att implementeras i
ordinarie verksamhet efter projektperioden. Samt att målgruppen får mer kunskap om
regionens arbetskraftsbehov, så de får reella möjligheter att göra val som leder till ett
framgångsrikt arbetsliv.
Verksamhet genomförd i projekt förväntas överföras till ordinarie verksamhet eller annan
utpekad mottagare. Ett exempel på en sådan överföring kan vara en varaktig samverkan
mellan relevanta främjandeaktörer för att möta nyanlända ungdomars behov av stöd för att
klara måluppfyllelsen i grund- respektive gymnasieskolan.
Ett annat exempel är att framgångsrikta utbildningar eller metoder får en fortsättning efter
projektets slut.

Projekten ska bedrivas enligt ett resultatbaserat arbetssätt
Projekten ska ha resultatfokus med ett tydligt beskrivet samband mellan problem- och
behovsanalys kopplat till målgruppen, resurser, aktiviteter, resultat och effekter och där de
horisontella principerna aktivt är integrerade i projektets alla delar. På detta sätt ska projektets
förutsättningar att nå förväntade resultat som bidrar till utlysningens mål och effekter
synliggöras. Läs mer på http://www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/Overgripandeinformation-om-socialfondsprogrammet/Att-arbeta-resultatbaserat/.

Utlysningsspecifika kriterier
Utlysningsspecifika kriterier knyts till en specifik utlysning och är grundläggande krav för att
ansökan ska kunna bedömas bidra till att uppfylla utlysningens förväntade resultat och effekter.
Om ett eller flera av de utlysningsspecifika kriterierna inte är besvarade i den ursprungliga
ansökan avslås den utan möjlighet till komplettering. Följande utlysningsspecifika kriterier ska
vara beskrivna och uppfyllda i ansökan:
-

-

-

Beräkningen av deltagarantalet grundar sig i en behovsanalys och finns beskrivet i
ansökans bakgrundsbeskrivning. Projekt med ett beräknat deltagarantal på färre än 150
deltagare bör särskilt beskriva kostnadseffektiviteten i förhållande till förväntade resultat
och effekter.
Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur projektet är förankrat hos projektets
samverkanspartners och hur projektet ämnar säkerställa förankringen under ett
genomförande samt mottagande av projektets resultat.
Ansökan innehåller en beskrivning om hur projektet är förankrat hos regionalt
tillväxtansvarig och det finns en namngiven kontaktperson hos regionalt tillväxtansvarig.
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Socialfondens nationella utvalskriterier
Utlysningsspecifika kriterier knyts till en specifik utlysning och är grundläggande krav för att
ansökan ska kunna bedömas bidra till att uppfylla utlysningens förväntade resultat och effekter.
Om ett eller flera av de utlysningsspecifika kriterierna inte är besvarade i den ursprungliga
ansökan avslås den utan möjlighet till komplettering.
Följande utlysningsspecifika kriterier ska vara beskrivna och uppfyllda i ansökan:




Ansökan innehåller en beskrivning om hur projektet är förankrat hos regionalt
tillväxtansvarig och det finns en namngiven kontaktperson hos regionalt tillväxtansvarig.
Beräkningen av deltagarantalet grundar sig i en behovsanalys och finns beskrivet i
ansökans bakgrundsbeskrivning.
Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur projektet är förankrat hos projektets
samverkanspartners och hur projektet ämnar säkerställa förankringen under ett
genomförande samt mottagande av projektets resultat.

Riskanalys
Minimikrav för en riskanalys är att den innehåller en beskrivning av de risker projektägaren ser
kopplat till projektets genomförande, måluppfyllelse och förväntade resultat och effekter. Det
inkluderar en beskrivning och riskhantering för deltagarantal, budget och medfinansiering,
bristande måluppfyllelse samt bristande hantering av de horisontella principerna
jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och likabehandling.

Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder
I den regionala handlingsplanen för Europeiska Socialfonden 2014-2020 i Norra Mellansverige
framgår ett antal regionala prioriteringar. Utgångspunkten är att de regionala prioriteringarna
ska bidra till att säkerställa att de ansökningar som har bäst förutsättningar att bidra till målen i
det nationella programmet kommer att beviljas. De regionala prioriteringarna för aktuell
utlysning är följande:





Insatser för att utveckla och tillämpa metoder genom individuella stödinsatser för att
förebygga avhopp och stödja unga som hoppat av eller inte klarat måluppfyllelsen i grundoch gymnasieskola. Insatserna kan kombineras med kompetensutvecklings-insatser för
lärare, studie- och yrkesvägledare och andra berörda som i sina yrkesroller bidrar till att
förebygga framtida skolavhopp.



Insatser för att öka individens anställningsbarhet exempelvis via utbildning, stöd i
genomförandet av utbildning, arbetsplatsförlagd utbildning och yrkesintroduktion, praktik,
språkstöd, arbetslivsinriktad rehabilitering och/eller andra förberedande insatser.



Insatser för att stärka entreprenörskap genom utveckling av individuella stödinsatser
inom exempelvis arbetsintegrerande sociala företag.

Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

7
Beslutsdatum
2016-05-13
Diarienummer
2016/00295



Insatser för att utveckla och tillämpa metoder som stärker ensamkommande flyktingbarns
introduktion till studier och arbete, bör till exempel innehålla hälsofrämjande insatser.



Insatser för att utveckla och tillämpa samordning av och mellan aktörer på lokal nivå över
organisations-, sektors- och förvaltningsgränser i syfte att skapa ett strukturerat
samarbete kring enskilda individer.

Förutsättningar för projektens genomförande
Utlysningen är öppen 15 maj 2016 till 31 augusti 2016. Tänk på att utlysningen stänger klockan
16.00 den sista ansökningsdagen. Efter denna tidpunkt kan inga kompletteringar göras, såvida
inte Svenska ESF-rådet begär detta.
Projektperiod
 Projekten kan påbörjas tidigast 1 februari 2017 och senast 1 april 2017. Projektet kan
pågå som längst 38 månader. Slutdatum för projekten är den 31 mars 2020. Svenska
ESF- rådet kan dock pröva frågan om förändrad projekttid, efter ansökan från projektet
eller på eget initiativ.

Socialfondsprojekt omfattas av tre faser:
 Analys och planeringsfas.
 Genomförandefas.
 Avslutningsfas.
En ansökan görs för hela projektperioden. Av ansökan ska det tydligt framgå hur lång
respektive fas kommer att vara.

Analys och planeringsfas
Denna fas ska pågå i minst 4 månader och som längst 6 månader. Analys och planeringsfasen
avser den övergripande planeringen i projektet och ska resultera i:










Fördjupad problemanalys och omvärldsanalys, som innehåller analyser av jämställdhet,
tillgänglighet och likabehandling.
Kartlagt kompetensbehov hos deltagande organisationer.
Exakt antal deltagare.
Tydligt uppsatta mål för förväntade resultat i form av prestationer och effekter på kort
och lång sikt.
Specificerad tids- och aktivitetsplan (genomförandeplan).
Utvärderingsplan som inkluderar jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling.
En detaljerad implementeringsplan samt spridningsplan av de uppnådda resultaten.
Fastställd och rekryterad projektpersonal samt styrgrupp.
Reviderad budget vid behov.
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Resultat av analys och planeringsfasen ska redovisas till Svenska ESF- rådet i form av en
rapport där redovisning av ovanstående punkter ska ingå. Avstämningsrapporten ska skickas
in senast 2 veckor efter analys och planeringsfasen. Om projektets rapport inte godkänns kan
projektet komma att avbrytas eller hävas.

Genomförandefas
Denna fas kan pågå som längst i 32 månader. Under genomförandefasen ska projektet
genomföras utifrån den framtagna aktivitets- och tidsplanen för att uppnå de förväntade
resultaten. Vid genomförande av aktiviteter ska hänsyn tas till de analyser, behov, planer med
mera som tagits fram under föregående fas.

Övrigt
Projektrummet
Ansökan ska lämnas in genom projektrummet: https://ansokan.esf.se/login/login.html.

Viktiga dokument





Socialfondsprogrammet 2014-2020.
Regionala handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, Norra Mellansverige.
Handledning till budgetmall.
Standard till jämställdhetsintegrering och tillgänglighet.

Dokumenten finns på vår hemsida http://www.esf.se/sv/Min-region/Norra-Mellansverige/.

För mer information kontakta oss gärna




Per-Åke Fredriksson, samordnare, 026-54 26 64
Manne Ismael, biträdande regionchef/samordnare, 026-54 26 67
Rickard Eklund, samordnare, 026-54 26 63
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