Ej giltig ansökningsblankett
Beslutsdatum

Endast för påseende vid förberedelse av projektansökan.
Diarienummer

Ansökan
Uppgifter om projektet
Namn på projektet

Startdatum

Kontaktperson/projektledare

Slutdatum

Telefon
E-post adress
Kontaktperson ekonomi

Behörig företrädare för
projektet med delegation

Telefon
E-post adress
Utdelningsadress
Besöksadress

Uppgifter om stödsökande organisation
Namn på organisationen

Organisationsnummer

Utdelningsadress
Webbplats

Bankgiro/plusgiro

Antal anställda
Behörig företrädare för
organisationen

E-post adress

Telefonnummer

Arbetsställe som ansvarar för projektet
Cfar- nummer för ansvarig enhet

Namn på arbetsställe
Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Besöksadress
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Ej giltig ansökningsblankett
Beslutsdatum

Endast för påseende vid förberedelse av projektansökan.
Diarienummer

………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

Ansökan avser (utlysningens namn)
Diarienummer
Specifikt mål
Programområde

………………………………………………………….

Projekten ska huvudsak bedrivas i:
ESF Nationellt

Övre Norrland

Mellersta Norrland

Norra Mellansverige

Östra Mellansverige

Stockholm

Småland och Öarna

Västsverige

Sydsverige

Antal deltagare:
Totalt

Kvinnor

Män

Ålder på deltagare:
15-24 år

25-64 år

55-64 år

Anställda

Företagare

Verksamma inom ideell sektor

Unga (15-24 år)

Nyanlända invandrare

Långtidsarbetslösa (mer än 12
mån)

Deltagare i projektet:

Är utanför arbetsmarknaden (mer än tolv månader)
Har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
Är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete

Beskrivning av projektets genomförande för att nå förväntade resultat och effekter .
Jämställdhets- och tillgänglighetsperspektivet samt icke diskriminering ska säkras i varje del
av ansökan
• En jämställdhets- och tillgänglighetsanalys ingår i projektets problemanalys
• Mål och indikatorer har jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv
• Aktiviteterna främjar jämställdhet och tillgänglighet i enlighet med analys, mål, och indikatorer
• Projektet följer upp att jämställdhets- och tillgänglighetsmålen nås och om inte åtgärdar detta
I samtliga frågor i ansökan ska perspektiven ovan beaktas.

Kom också ihåg att beakta de krav som ställs i utlysningen när du besvarar samtliga frågor i
ansökan.
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Ej giltig ansökningsblankett
Beslutsdatum

Endast för påseende vid förberedelse av projektansökan.

Diarienummer

Beskrivning av projektets genomförande för att nå förväntade resultat och effekter .
Beskriv bakgrund till projektidén.

Beskriv projektets problemanalys kopplad till de regionala/nationella utmaningar som finns i
utlysningen.

Vilka relevanta erfarenheter/kunskaper finns det inom området?

Tillvägagångsätt
Beskriv analys, planering och genomförande samt projektets syfte och mål i de olika faserna?

Om målgrupp från programområde 2 planeras delta i projektet, beskriv hur detta ska planeras och
genomföras. Hur ska anställda och ledning engageras i analys och planeringsarbetet? Endast vid
programområde 1.

Beskriv målgrupp, samverkanspartner och intressenter och hur projektet kommer att involvera dessa i
analys- och planeringsfas och genomförandefas.

Analysera tänkbara risker i projektverksamheten som kan leda till att önskade resultat och effekter inte
uppnås. Beskriv vad ni tänker göra om projektet inte når avsedda resultat och effekter eller inte når
jämställdhet-, och tillgänglighetsmålet.
Risk

Åtgärd
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Ej giltig ansökningsblankett
Beslutsdatum

Endast för påseende vid förberedelse av projektansökan.

Diarienummer

Sammanfattning av projektet på svenska

Sammanfattning av projektet på engelska

Förväntande resultat och effekter av projektet.
I utlysningen finns angivet vilka förväntade effekter projekten ska uppnå. Vilka resultat, det vill säga
förändring på individ-, organisation och projektnivå krävs för att uppnå effekterna?

Beskriv hur projektets verksamhet och metod kommer att leda till förväntade resultat och effekter.
Vilka är mottagare av projektresultat? Ange metod och tidsplan.

Beskriv hur ni kommer att följa upp projektets resultat och effekter.

Beskriv hur ni kommer att utvärdera projektets resultat och effekter. Ange tidplan och form för
avrapportering.

Integrerat arbete (Jämställdhet, tillgänglighet, icke diskriminering, hållbar utveckling).
Hur kommer projektet att arbeta med tematisk fördjupning? Om det är valt i utlysningen.

Hur kommer ni att arbeta med Hållbar utveckling då ekologiskt? Om det är valt i utlysningen.

Transnationellt samarbete

Beskriv transnationellt samarbete: Om det är valt i utlysningen.

Gemensamt ramverk

Östersjösamarbetet

Andra former för transnationellt
samarbete

Resursplanering

Vilka aktiviteter i projektet ska finansieras enligt bestämmelserna för Europeiska Regionalfonden?

Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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Ej giltig ansökningsblankett
Beslutsdatum

Endast för påseende vid förberedelse av projektansökan.
Diarienummer

Vilka resurser krävs för att utföra projektets verksamhet och aktiviteter samt hur ni kommer att
tidsrapportera dessa?

Beskriv projektpersonalens kompetens för att genomföra och administrera projektet?

Vilka kompetenser kommer att upphandlas externt?

Hur säkerställer projektet att jämställdhets- samt tillgänglighetskompetens finns hos projektpersonalen
och samverkanspartner?

Vilka resurser i projektet är kopplade till projektets verksamhet som finansieras enligt bestämmelserna
för Europeiska Regionalfonden?

Samverkansaktörer
Lista över samverkansaktörer som inte har deltagare med i projektet.
Organisationsnamn

Organisationsnummer

Kontaktperson

Telefonnummer

Kompetensutveckling
Lista över organisationer vars anställda och ideellt engagerade ska delta i
kompetensutvecklingsinsatser. Endast i programområde 1
Organisationsnamn

Organisationsnummer

Antal anställda

Kontaktperson

Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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Ej giltig ansökningsblankett
Beslutsdatum

Endast för påseende vid förberedelse av projektansökan.

Diarienummer

Moms i projektet
Är stödsökande skyldig att redovisa moms för projektets kostnader?

Ja

Nej

Differentierad

Ja

Nej

Upphandling och kostnadseffektivitet
Lyder stödsökande under LoU, lagen om offentlig upphandling?
Vi är en upphandlande myndighet och följer LoU:
Annat, beskriv:
Vid Ja beskriv:
Hur kommer projektet att säkra att upphandling av varor och tjänster konkurrensutsätts så att
kostnadseffektivitet uppnås?

Statsstöd
Har stödsökande och någon eller några av stödmottagarna i detta projekt, 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 närmast föregående beskattningsåren?
Nej

Ja

Typ av stöd

Vid Ja ange typ av stöd, summa och finansiär:
Summa

Finansiär

Annan finansiering
Har annan finansiering i form av offentligt stöd/EU-stöd, utöver de som redovisas i denna ansökan,
mottagits eller kommer att mottas för detta projekts ansökta kostnader?
Nej
Typ av stöd

Ja

Ange typ av stöd, summa och finansiär:
Summa

Finansiär
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Ej giltig ansökningsblankett
Beslutsdatum

Endast för påseende vid förberedelse av projektansökan.
Diarienummer

Kommer projektet generera intäkter?
Nej

Ja

Vid ja. Beskriv vilken typ av intäkter som projektet kommer att generera

Medfinansiering
Beskriv hur projektet kommer att medfinansieras. Ange hur medfinansieringen säkerställts hos
medfinansiärerna. Vid medfinansiering från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska CFAR
nummer anges.

Organisationsnamn

Organisationsnummer

Kontaktperson

Telefonnummer
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