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Socialfondsprogrammet har fyra horisontella principer som ska prägla insatserna som får stöd:
icke-diskriminering, jämställdhet, tillgänglighet samt ekologiskt hållbar utveckling.
De tre första principerna är obligatoriska medan den sista ska beaktas vid vissa utlysningar.

HORISONTELLA PRINCIPER, LIKA
MÖJLIGHETER, INOM SOCIALFONDEN:
EKOLOGISKT HÅLLBAR UTVECKLING
Vad är hållbar utveckling och varför
behövs den?
Konceptet hållbar utveckling har tre dimensioner:
en ekonomisk, en social och en ekologisk (miljö
mässig). Alla tre är nödvändiga för att samhället ska
utvecklas i en god riktning, där resurser används på
ett smart sätt så att även framtida generationer ska
kunna få sina behov tillgodosedda.
Hållbarhet är också en grundläggande tanke i
den strategi som socialfondsprogrammet utgår
ifrån: Europa 2020. Det är EU:s tillväxtstrategi,
som säger att tillväxten ska vara hållbar, smart
och inkluderande.

Tillämpningen av principen i
socialfondsprogrammet 2014–2020
Hållbarhetsprincipen inom socialfondsprogrammet
för år 2014–2020 avser den ekologiska aspekten
av hållbar utveckling. Det innebär att insatserna för
tillväxt och sysselsättning ska ha ett miljöperspektiv.
Särskilt fokus ligger på förebyggande av klimatför
ändringar.
Den ekologiska dimensionen är dock inte relevant
i samtliga insatser. Det innebär att den horisontella

principen om hållbarhet inte fungerar som ett ur
valskriterium på det sätt som de andra principerna
gör. I varje enskild utlysning anges vad som gäller i
just den.
Den horisontella principen avser alltså endast eko
logiskt hållbar utveckling. Men även de andra
aspekterna är viktiga för att uppnå fondprogram
mets övergripande mål om en väl fungerande
arbetsmarknad och en ökad sysselsättning. Det
gäller inte minst den sociala aspekten, som reflek
teras i de övriga horisontella principerna, om till
gänglighet, jämställdhet och icke-diskriminering.
Genom att stödja kompetensutveckling och insatser
som hjälper individer att få och behålla arbete ska
Socialfonden alltså bidra till ett hållbart arbetsliv.

Vad kan enskilda stödmottagare
göra?
För att Socialfondens insatser ska bidra till hållbar
utveckling krävs ett engagemang från olika aktörer,
inte minst företrädare för arbetsmarknadens parter,
regionala tillväxtansvariga, ideella aktörer med flera.
Insatser för att främja hållbar ekologisk utveckling
kan till exempel vara sådana som underlättar en

Stöd i arbetet med de horisontella principerna
Behöver ditt projekt stöd i arbetet med ekologiskt
hållbar utveckling? Tänk på att ni har möjlighet att
budgetera för arbete med ekologiskt hållbar utveck
ling och kompetens inom ekologiskt hållbar ut
veckling i projektansökan. Det gäller även de övriga
horisontella principerna: jämställdhet, icke-diskrimi
nering och tillgänglinghet.
På vår webb hittar du mer information och stöd
material i form av bland annat filmer. Du kan också
vända dig till närmaste regionkontor på Svenska
ESF-rådet med dina frågor. Samordnare och eko
nom stödjer dig under projektets gång, följer upp

övergång till en koldioxidsnål ekonomi och framväx
ten av nya, ”gröna” jobb. Det kan innebära att man
arbetar aktivt med att
• minimera sina utsläpp av växthusgaser
• använder sig av förnybar energi
• vara energieffektiva
I praktiken kan det vara att utforma en miljöpolicy
och att ta miljöhänsyn i samband med resor och i
upphandlingar. Det rekommenderas att i planering
en ta med hur projektet ska kunna bidra till Europa
2020-strategins klimat- och energimål.

och bedömer projektet. Ditt projekt kan också bevil
jas insatser från ESF-support, för att stärka projektet
under ansöknings-, analys- och planeringsfasen.
I er ansökan behöver ni ta ställning till om ekolo
giskt hållbar utveckling och hur övriga horisontella
principer påverkar projektets analys, genomförande
och utvärdering. Läs mer om vilket stöd ESF-rådet
erbjuder projekt på webben:
Mer information:
www.esfsupport.se och www.esf.se

Det kan handla om gå över till en mer koldioxidsnål ekonomi och till framväxten av nya gröna jobb
genom kompetensutveckling för sysselsatta i en
arbetsorganisationsutveckling. Det kan även vara
att stimulera framväxten av nya gröna jobb genom
insatser kring entreprenörskap och nyföretagande i
olika former.

Läs mer
Mer information finns på ESF-rådets hemsida,
www.esf.se.
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