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Inriktning utlysningar Sydsverige 2016-01-18 – 2016-02-29
Programområde 1
Utlysning: Kompetensutveckling för små företag i Skåne-Blekinge
Utlysningen riktar sig till samverkansorganisationer som exempelvis bransch-, arbetsgivar- eller
medlemsorganisationer, regionala eller kommunala näringslivsenheter. Dessa organisationer ska ta
på sig rollen som intermediär för att genomföra kompetensutvecklingsprojekt för små företag, med 149 anställda.
Utlyst belopp ca 30 miljoner kronor, medfinansiering 25 %. Projekten kan pågå i 36 månader och
omfatta en analys- och planeringsfas om maximalt 9 månader.
Svenska ESF-rådet ser projekt i denna utlysning med god regional spridning/täckning. Projekten som
beviljas ska samverka kring den gemensamma utmaningen som ligger i att föra in arbetet med
mångfalds- och icke-diskrimineringsfrågor i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet hos
företagen.

Utlysning: Kompetenshöjning för bättre integration i Sydsverige
Utlysningen vänder sig till organisationer, kommuner, regioner, landstingskommuner och myndigheter
som i sitt arbete möter asylsökande, flyktingar och ensamkommande barn. En organisation ska
fungera som projektägare men fler verksamheter ska engageras i varje projekt och delaktighet hos
anställda säkras genom vald metod för kartläggning av kompetensbehov.
Utlyst belopp är ca 20 miljoner kronor, medfinansiering 25 %. Projekten kan pågå 24 månader och
omfatta en analys- och planeringsfas om maximalt 6 månader.
Om de regionala behoven överstiger utlysningen kommer ytterligare utlysning med samma inriktning
öppnas sommaren 2016.
Projekten förväntas öka kompetensen hos målgruppen, bidra till erfarenhetsutbyte mellan olika
verksamheter och bygga nätverk som långsiktigt kan fungera som plattformar för framgångsrikare
integration.

Programområde 2
Utlysning Hållbar stadsutveckling och integration i Sydsverige
Utlysningen vänder sig primärt till kvinnor och män som är nyanlända, är utrikesfödda eller har utrikes
bakgrund. Målgruppen står särskilt långt från arbetsmarknaden som följd av sammansatt problematik
med arbetslöshet i kombination med hinder av t.ex. hälsoskäl, sociala skäl eller språkhinder. Målgrupp
för utlysningen är också arbetsgivare/arbetsplatser för vilka insatser i projekten ska bidra till att
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förändra attityder och säkra kompetensförsörjning, upparbeta samverkan för fortsatt rekrytering och
tillvaratagande av yrkeskunskaper. Samarbete med rätt aktörer är av största vikt, både i metodarbetet
med deltagarna och för att säkra påverkan och insatserna till målgruppen arbetsplatser/arbetsgivare.
Utlyst belopp är cirka 70 miljoner kronor, medfinansiering 33 %. Projekten kan pågå i upp till 36
månader och omfatta en analys- och planeringsfas om maximalt 9 månader.

Utlysning Samverkan mot långtidsarbetslöshet och utanförskap
Utlysningen vänder sig till kvinnor och män som är långtidsarbetslösa och/eller har varit borta från
arbetsmarknaden mer än 12 månader, med prioritet på de som inte haft arbete på över 24 månader.
Insatserna i projekten ska användas till att tillämpa, pröva eller utveckla metoder för att öka
övergångarna till arbete och utbildning samt deltagande i arbetsmarknadspolitiska program. Vidare
kan projekten arbeta med utveckling av samordnade insatser från flera aktörer i syfte att ge
individerna det stöd de behöver för att komma in och stanna kvar i arbetslivet. Här kan det i vissa fall
vara ändamålsenligt att utveckla metoder direkt anpassade för kvinnor respektive män utifrån deras
skilda livsvillkor. Samarbete med arbetsförmedling och försäkringskassan och även med
kommunernas familje- och omsorgsenheter är viktiga för att nå långsiktiga effekter.
Utlyst belopp cirka 30 miljoner kronor, medfinansiering 33 %. Projektet kan pågå i upp till 36 månader
med en analys- och planeringsfas om maximalt 9 månader.

Programområde 3
Utlysning Sysselsättningsinitiativet för unga, utlysning 4 i Sydsverige
Utlysningens målgrupp är unga (15-24 år) arbetslösa kvinnor och män. Utlysningen riktar sig till
organisationer, föreningar, myndigheter och företag. Projekten ska stödja målgruppen att komma i
arbete eller utbildning. Medlen ska stärka och höja kvaliteten i befintliga insatser, projekt och metoder
som ökar anställningsbarheten hos de unga.
Svenska ESF-rådet vill uppmuntra till projektansökningar från regiondelar som inte täcks fullt ut av
pågående projekt. Det finns också möjlighet till utökning för pågående projekt inom
sysselsättningsinitiativet i Sydsverige, vilka kan visa på goda, stabila resultat. Krav för dessa projekt
redovisas i utlysningen.
Det är ett krav att projektansökan innehåller uppdaterade och statistiskt säkerställda
bakgrundsanalyser om målgruppen och deras behov.
Utlyst belopp cirka 25 miljoner kronor, medfinansiering 33%. Projekt kan pågå till 31/12 2017,
eventuellt kommer förlängning av projektperiod bli aktuell före utlysningen öppnar för ansökan den
18/1 2015.

