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Bakgrund – en urvalsmodell med tre bedömningsmoment
I enlighet med socialfondsprogrammet 2007-2013 har Svenska ESF-rådet tagit fram
nationella kriterier för urval av insatser som kan finansieras av ESF. De nationella
urvalskriterierna är formulerade med utgångspunkt från de förutsättningar och krav
som framgår i programmet. Socialfondens övervakningskommitté har vid sitt
sammanträde den 23 november 2007 godkänt de föreslagna nationella
urvalskriterierna. Beslutet innebär att Svenska ESF-rådet kommer att konkretisera
ytterligare i interna och externa handledningsdokument vad som egentligen bedöms
när en ansökan prövas mot respektive nationellt urvalskriterium.
I detta dokument, som är ett principdokument, presenteras de nationella
urvalskriterierna för ansökan om projekt för förprojekteringsfas respektive för
ansökan om projekt för genomförandefas. Kriterierna åtföljs av ett antal
bedömningspunkter – dessa kommer att vara vägledande i utvecklingen av ovan
nämnda handledningsdokument. De nationella urvalskriterierna ingår som ett av
bedömningsmomenten i den urvalsmodell som ska tillämpas vid genomgång av
inkomna ansökningar. De nationella urvalskriterierna kommer att ses över och
eventuellt revideras under 2009.
Svenska ESF-rådet kommer även att pröva inkomna ansökningar om ESF-medel mot
formaliakrav, genom en laglighetsprövning. Därmed ingår detta som
bedömningsmoment i urvalsmodellen.
Inom ramen för socialfondsprogrammet har åtta regionala ESF-planer utarbetats i
syfte att göra de regionala anpassningar av programmet som är angelägna i
regionen. De regionala ESF-planerna kommer att publiceras på www.esf.se. Så
kallade utlysningar av programmedel kommer att göras med utgångspunkt från de
prioriteringar som framgår av den regionala ESF-planen. Både ESF-planen och
utlysningen av programmedel ska alltid ligga inom ramen för
socialfondsprogrammet.
Urvalsmodellen som presenteras i detta dokument berör det bedömningsmoment
som de regionala strukturfondspartnerskapen ansvarar för, nämligen att pröva en
ansökan mot de regionala prioriteringarna i den regionala ESF-planen.

Beredning
Beredning enligt urvalsmodellen innebär sammanfattningsvis att en ansökan om
ESF-medel ska bedömas i tre moment, varav Svenska ESF-rådet ansvarar för de två
första bedömningsmomenten, och det regionala strukturfondspartnerskapet för det
tredje bedömningsmomentet. Svenska ESF-rådet beslutar sedan i enlighet med
partnerskapets prioriteringar.
Svenska ESF-rådet får endast bevilja stöd i enlighet med socialfondsprogrammet och
den regionala anpassningen i den regionala ESF-planen. Det innebär att Svenska
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ESF-rådet prövar ansökningarna dels mot formella krav, dels mot de nationella
urvalskriterierna. Komplettering av uppgifter kan, efter att utlysningsperioden löpt
ut, enbart lämnas på begäran av Svenska ESF-rådet, att lämnas in inom 3 veckor
efter att begäran om komplettering gjorts till sökanden.
Svenska ESF-rådets prövning av ansökningar mot de nationella urvalskriterierna ska
ge utrymme för strukturfondspartnerskapet att inom en rimlig tid lämna synpunkter
på prövningen mot de nationella urvalskriterierna. Efter eventuella synpunkter (de
bör kunna lämnas muntligt och/eller skriftligt, Svenska ESF-rådet och
strukturfondspartnerskapet kommer överens om hur) fattar Svenska ESF-rådet det
slutliga beslutet om vilka ansökningar som är valbara (godkända) eller ej valbara (ej
godkända).
Det regionala strukturfondspartnerskapet ska sedan, när det gäller en regional
utlysning, pröva varje ansökan som bedömts vara valbar mot de regionala
prioriteringarna i utlysningen och den regionala planen. Vid en nationell utlysning
prövar strukturfondspartnerskapet de valbara ansökningarna mot
socialfondsprogrammet och den aktuella utlysningstexten. Svenska ESF-rådet fattar
därefter beslut enligt strukturfondspartnerskapets prioritering.
1. Bedömning av ansökan mot formella krav (Svenska ESF-rådet bedömer)
2. Bedömning av ansökan mot socialfondsprogrammets nationella
urvalskriterier (Svenska ESF-rådet bedömer)
3. Prioritering av ansökningar mot utlysningstexten och den regionala ESFplanen (Det regionala strukturfondspartnerskapet bedömer och prioriterar)
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1. Prövning av en ansökan mot formella krav – bedömning av en
ansökans valbarhet
Tabell 1

Bedömningsmoment 1 – prövning mot formella krav

Bedömning av om ansökan
är fullständig
1a) Är ansökan fullständigt
ifylld
1b) Är medfinansiering är
ordnad (om sådan krävs i
utlysningen)
1c) Bedöms ansökan vara
förenlig med gemenskapens
regelverk?
1d) Bedöms ansökan vara
förenligt med nationella
regelverk?

ESF-rådets bedömning

Bedömning av ansökan
efter begärd
komplettering

Ja/Nej

Ja/Nej

Ja/Nej

Ja/Nej

Ja/Nej

Ja/Nej

Ja/Nej

Ja/Nej

Ansökan bedöms på följande punkter:
1a) Är ansökan fullständig?
Detaljerad beskrivning ska framgå av kommande handledningsdokument.
1b) Är medfinansiering ordnad om sådan krävs i utlysningen?
Detaljerad beskrivning ska framgå av kommande handledningsdokument.
1c) Är ansökan förenlig med gemenskapens regelverk
Detaljerad beskrivning ska framgå av kommande handledningsdokument.
1d) Är ansökan förenlig med nationella regelverk
Detaljerad beskrivning ska framgå av kommande handledningsdokument.
Formaliabedömningen omfattar även bedömning av budget och finansieringsplan.
Redogörelse för medfinansiering i finansieringsplanen är enbart aktuell i ansökningar
om projekt inom programområde 2. Bedömning görs på följande punkter:
Budgetens innehåll med avseende på relevans och realism.
Budgetunderlag.
Kostnadseffektivitet
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2. Prövning av en ansökan om ESF-medel mot socialfondsprogrammets nationella urvalskriterier – rör ansökans valbarhet
Det andra och sista steget i valbarhetsbedömningen innebär att Svenska ESF-rådet
bedömer en ansökan utifrån de nationella urvalskriterierna för
socialfondsprogrammet. En ansökan om ESF-stöd kan erhålla ett ”Ja” eller ”Nej” på
vart och ett av de nationella urvalskriterierna. Enbart vid ”Ja” på de nationella
urvalskriterier som är aktuella vid en utlysning (observera att fem stycken är
utlysningsspecifika, dvs väljs om de ska tillämpas i samband med framtagande av
utlysningstexten) blir en ansökan godkänd och kan gå vidare för prioritering i
strukturfondspartnerskapet. De nationella urvalskriterierna presenteras översiktligt i
tabell 2, se nedan. De utlysningsspecifika urvalskriterierna är gråmarkerade. Övriga
är obligatoriska, det vill säga tillämpas alltid vid bedömningar av ansökningar.
Varje nationellt urvalskriterium beskrivs med ett antal bedömningspunkter. ESFrådet ger slutomdömet ”Ja” på ett nationellt urvalskriterium när en ansökan svarar
upp mot dessa bedömningspunkter. En mer detaljerad beskrivning av de nationella
urvalskriterierna framgår av bilagan.
Komplettering kan begäras in av Svenska ESF-rådet men enbart på de ansökningar
som står nära att bli fullt godkända.
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Tabell 2 Bedömningsmoment 2 – prövning mot nationella urvalskriterier
Nationella urvalskriterier
för bedömning av ansökningar
om projekt för förprojektering

Bedömning

Nationella urvalskriterier
för bedömning av
ansökningar om projekt i
genomförandefasen

Bedömning

Kartläggning och analys av
behovs- och problembild

Ja/Nej

Kartläggning och analys av
behovs- och problembild

Ja/Nej

Projektverksamhet och
målsättningar – ryms ansökan
inom programmets målsättningar
och utlysningens innehåll och
regionala prioriteringar?

Ja/Nej

Projektverksamhet och
målsättningar – ryms ansökan
inom programmets
målsättningar och utlysningens
innehåll och regionala
prioriteringar?

Ja/Nej

Bedömning sker mot ett/flera mål
beroende på vilka mål som är
aktuella i utlysningen:
Programmets mål för
programområde 1
Kompetensförsörjning:
1. Bidra till kompetensutveckling
som underlättar för
sysselsatta kvinnor och män
att utvecklas i takt med
arbetslivets krav.
2. Bidra till ökade kunskaper i
arbetslivet om hur
diskriminering motverkas och
likabehandling främjas.
3. Bidra till ökade kunskaper i
arbetslivet om hur
långtidssjukskrivningar kan
förebyggas.
Programmets mål för
programområde 2 är
1. Bidra till att kvinnor och män
som står långt från
arbetsmarknaden utvecklas
och kommer i arbete eller
närmare arbetsmarknaden
samt att kvinnor och mäns
möjligheter att arbeta utifrån
sina egna förutsättningar

Bedömning sker mot ett/flera
mål beroende på utlysningens
innehåll:
Programmets mål för
programområde 1
Kompetensförsörjning:
1. Bidra till
kompetensutveckling som
underlättar för sysselsatta
kvinnor och män att
utvecklas i takt med
arbetslivets krav.
2. Bidra till ökade kunskaper i
arbetslivet om hur
diskriminering motverkas
och likabehandling främjas.
3. Bidra till ökade kunskaper i
arbetslivet om hur
långtidssjukskrivningar kan
förebyggas.
Programmets mål för
programområde 2 är
1. Bidra till att kvinnor och män
som står långt från
arbetsmarknaden utvecklas
och kommer i arbete eller
närmare arbetsmarknaden
samt att kvinnor och mäns
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vidgas.
2. Bidra till att underlätta ungas
etablering i arbetslivet samt
förebygga att unga hamnar i
utanförskap.
3. Bidra till att underlätta för
personer med utländsk
bakgrund att etablera sig i
arbetslivet.
4. Bidra till att underlätta en
återgång till arbete för
personer som är eller har
varit långtidssjukskrivna.

Målgrupper – ryms ansökan
inom utlysningens innehåll
och programmets målgrupper?
Bedömning sker mot
målgrupperna i programmet, med
fokus på de målgrupper som är
aktuella i utlysningen och de
regionala prioriteringarna.
Programmets målgrupper för
programområde 1:
Alla sysselsatta, såväl företagare
som anställda, medarbetare som
chefer inom privat, offentlig och
ideell verksamhet.
Programmets målgrupper i
programområde 2 är personer
som
a) är helt arbetslösa sedan minst
ett år med särskilt fokus på
personer med utländsk
bakgrund (minst 3 månader
för personer i åldern 18-24
år), eller
b) är helt eller delvis sjukskrivna
sedan minst 6 månader, eller
c) har hel eller delvis sjuk- och
aktivitetsersättning, eller
d) erhåller ekonomiskt bistånd

möjligheter att arbeta utifrån
sina egna förutsättningar
vidgas.
2. Bidra till att underlätta ungas
etablering i arbetslivet samt
förebygga att unga hamnar i
utanförskap.
3. Bidra till att underlätta för
personer med utländsk
bakgrund att etablera sig i
arbetslivet.
4. Bidra till att underlätta en
återgång till arbete för
personer som är eller har
varit långtidssjukskrivna.
Ja/Nej

Målgrupper – ryms ansökan
inom utlysningens innehåll
och programmets
målgrupper?
Bedömning sker mot
målgrupperna i programmet,
med fokus på de målgrupper
som är aktuella i utlysningen och
de regionala prioriteringarna.
Programmets målgrupper för
programområde 1:
Alla sysselsatta, såväl företagare
som anställda, medarbetare som
chefer inom privat, offentlig och
ideell verksamhet.
Programmets målgrupper i
programområde 2 är personer
som
f)

är helt arbetslösa sedan
minst ett år med särskilt
fokus på personer med
utländsk bakgrund (minst 3
månader för personer i
åldern 18-24 år), eller
g) är helt eller delvis
sjukskrivna sedan minst 6
månader, eller
h) har hel eller delvis sjuk- och

Ja/Nej
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enligt socialtjänstlagen eller
introduktionsersättning, enligt
lag om
introduktionsersättning för
flyktingar och vissa andra
utlänningar, för sin
försörjning, eller
e) är unga och befinner sig i
övergången mellan studier
och arbetslivet.

Jämställdhetsintegrering

Ja/Nej

aktivitetsersättning, eller
i) erhåller ekonomiskt bistånd
enligt socialtjänstlagen eller
introduktionsersättning,
enligt lag om
introduktionsersättning för
flyktingar och vissa andra
utlänningar, för sin
försörjning, eller
j) är unga och befinner sig i
övergången mellan studier
och arbetslivet.
Jämställdhetsintegrering

Tillgänglighetsperspektiv
Främja lärande miljöer

Ja/Nej
Ja/Nej

Tillgänglighetsperspektiv
Främja lärande miljöer

Ja/Nej
Ja/Nej

Främja innovativ verksamhet
Främja samverkan

Ja/Nej
Ja/Nej

Främja innovativ verksamhet
Främja samverkan

Ja/Nej
Ja/Nej

Främja strategisk påverkan
Transnationalitet

Ja/Nej
Ja/Nej

Främja strategisk påverkan
Transnationalitet

Ja/Nej
Ja/Nej

Uppföljning
Projektorganisation och
kompetens

Ja/Nej
Ja/Nej

Uppföljning och utvärdering
Projektorganisation och
kompetens
Riskhantering

Ja/Nej
Ja/Nej

Ja/Nej

Ja/Nej

3. Prövning av ansökan mot prioriteringarna i den regionala ESFplanen och innehållet i utlysningen
Eftersom det regionala strukturfondspartnerskapet är den aktör som ska prioritera
vilka ansökningar som ska få ESF-stöd, görs det enligt urvalsmodellen, genom att ta
ställning till hur de ansökningar, som godkänts i Svenska ESF-rådets
valbarhetsbedömningar, svarar upp mot den aktuella utlysningens innehåll och
prioriteringarna i den regionala ESF-planen.1
I detta 3:e bedömningsmoment avgörs vilka ansökningar som ska prioriteras, det vill
säga få ett bifallsbeslut på sin ansökan av Svenska ESF-rådet, vilka ansökningar som
kan få ESF-stöd under förutsättning att medel finns, samt vilka ansökningar som ej
prioriteras, och som därmed kommer att få ett avslagsbeslut av Svenska ESF-rådet.
Strukturfondspartnerskapets yttranden ska innehålla motiveringar avseende varje
enskild ansökan. I tabell 3 framgår detta 3:e bedömningsmoment i en översikt.

1

Observera att vid nationella utlysningar sker prioritering av ansökningar mot
socialfondsprogrammet och innehållet i den nationella utlysningstexten – ej mot någon regional ESFplan.
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Tabell 3 Bedömningsmoment 3 – prövning mot prioriteringarna i den regionala
ESF-planen samt mot utlysningens innehåll
Strukturfondspartnerskapets
prioritering
Bedömning av hur den föreslagna
projektverksamheten svarar upp mot
programmets mål och målgrupper,
innehållet i utlysningen och
prioriteringarna i den regionala ESFplanen.

Prioritering
Svenska ESF-rådets
förslag till
poängsättning:

Motivering bakom
yttrandet
Partnerskapet
motiverar yttrandet
till varje ansökan.

3=prioriterad,
bedöms mycket väl
motsvara
utlysningens innehåll
och de regionala
prioriteringarna
2=prioriterad om
medel finns, ansökan
bedöms relativt väl
motsvara
utlysningens innehåll
och de regionala
prioriteringarna
1=bedöms ej i
tillräcklig utsträckning
motsvara
utlysningens innehåll
och de regionala
prioriteringarna

En ansökan bedöms på följande punkter:
Hur ansökan svarar upp mot programmets mål och målgrupper och de regionala
prioriteringar av mål och målgrupper som den regionala ESF-planen ger uttryck
för.
Hur ansökan svarar mot de detaljerade beskrivningar av regionala prioriteringar
och kriterier som framgår av utlysningstexten med avseende på målgrupper,
projektverksamhet, målsättningar, bidrag till ESF-planens kvantitativa
målsättningar.
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Bilaga Nationella urvalskriterier och bedömningspunkter
Nationella urvalskriterier vid bedömning av en ansökan om projekt
för förprojektering
1. Kartläggning och analys av behovs- och problembild
Bedömning görs på följande punkter:
Bedömning av den övergripande analysen som ligger till grund för ansökans
förslag till problemformulering, idéer om målgrupper, idéer om
projektverksamhet, målsättningar och förväntade effekter.
Bedömning av hur projektnyttan motiveras. Vilka omställningsbehov (i PO 1)
eller vilken utanförskapsproblematik (i PO 2) är förprojekteringen tänkt att
analysera och som föranleder projektidéerna? Kartläggning och analys ska
konkretiseras under själva förprojekteringen.
Bedömning av hur man avser att involvera samverkansaktörer i
kartläggnings- och analysarbetet i de fall sådana ingår projektidén.
2. Projektverksamhet och målsättningar – ryms ansökan inom
programmets målsättningar och utlysningens innehåll och regionala
prioriteringar?
Bedömning sker mot ett eller flera mål beroende på vilka som är aktuella enligt
utlysningen av ESF-medel.

Programmets mål för programområde 1 är
1) Bidra till kompetensutveckling som underlättar för sysselsatta kvinnor och
män att utvecklas i takt med arbetslivets krav.
2) Bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur diskriminering motverkas
och likabehandling främjas.
3) Bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur långtidssjukskrivningar
kan förebyggas.
Programmets mål för programområde 2 är
1) Bidra till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden
utvecklas och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden samt att
kvinnor och mäns möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar
vidgas.
2) Bidra till att underlätta ungas etablering i arbetslivet samt förebygga att
unga hamnar i utanförskap.
3) Bidra till att underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera
sig i arbetslivet.
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4) Bidra till att underlätta en återgång till arbete för personer som är eller har
varit långtidssjukskrivna.
Bedömning görs på följande punkter:
Bedömning av idéerna om projektverksamhet och aktiviteter, dvs syftet och
den bärande projektidén.
Bedömning av idéerna om målsättningar och förväntade effekter.
Beskrivningen av projektverksamhet och målsättningar ska konkretiseras under
förprojekteringen.
3. Målgrupper
Bedömning sker mot de målgrupper i socialfondsprogrammet som är aktuella i
utlysningen av ESF-medel och de regionala prioriteringarna. Programmets
målgrupper för programområde 1 är alla sysselsatta, såväl företagare som
anställda, medarbetare som chefer inom privat, offentlig och ideell verksamhet.

Programmets målgrupper i programområde 2 är personer som
a) är helt arbetslösa sedan minst ett år med särskilt fokus på personer med
utländsk bakgrund (minst 3 månader för personer i åldern 18-24 år), eller
b) är helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader, eller
c) har hel eller delvis sjuk- och aktivitetsersättning, eller
d) erhåller ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller
introduktionsersättning, enligt lag om introduktionsersättning för
flyktingar och vissa andra utlänningar, för sin försörjning, eller
e) är unga och befinner sig i övergången mellan studier och arbetslivet.
Bedömning görs på följande punkter:
Bedömning av idéerna om målgrupper för projektverksamheten. Vilka är
tänkta deltagare?
Bedömning av vilka som är mottagare och användare av resultaten, andra än
deltagarna?
Beskrivning av målgrupper och mottagare av resultaten ska konkretiseras under
förprojekteringen.
4. Jämställdhetsintegrering
Jämställdhetsintegrering ska främjas under de olika etapperna av fondernas
genomförande. Detta kan ske dels genom att en jämställdhets-swotanalys eller
motsvarande problem- och behovsanalys görs i samband med förprojekteringen,
dels genom att uppföljningen på projektnivå berör bl.a. hur analysen har fått
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genomslag i projekten.
5. Tillgänglighetsperspektiv
Bedömning görs av hur man under förprojekteringen avser att öka kunskapen om
hur projektverksamheten kan bli tillgänglig för personer med funktionshinder.
Bedömning görs på följande punkter:
Att man under förprojekteringen avser att delta i kompetensutveckling i
frågor som rör tillgänglighet och funktionshinder.
Finns planering för att beakta ett tillgänglighetsperspektiv i
genomförandefasen med avseende på
- Tillgängliga lokaler - åtgärder projektet tänker vidta för att personer med
funktionshinder ska kunna använda sig av lokalerna man avser att använda
sig av.
- Tillgänglig information - åtgärder projektet tänker vidta för att personer
med funktionshinder ska kunna ta till sig projektet information och kunna
kommunicera med projektet.
6. Utlysningsspecifika nationella urvalskriterier
Här bedöms beskrivningen av idéerna om hur projektgenomförandet kommer att
vara orienterat kring den/de av de fyra kriterier för genomförande som är
aktuella i utlysningen, se 6.1-6.4 nedan.
Mot bakgrund av att socialfondsprogrammet ger möjlighet till att projekt rymmer
transnationell verksamhet, är Transnationalitet ett utlysningsspecifikt
urvalskriterium. En ansökan bedöms mot detta kriterium i det fall a) det är ett
krav i utlysningen att projektet rymmer denna typ av aktiviteter, eller b) om det
är en möjlighet i utlysningen, och en ansökan rymmer förslag på transnationella
aktiviteter.
6.1 Att projektet främjar lärande miljöer
Bedömning görs på följande punkter:
Att föreslagna idéer till projektverksamhet tar sin utgångspunkt i att stärka
projektdeltagarens inflytande och delaktighet i arbetslivet.
Att avsedda projektdeltagares kompetens och förmåga beaktas i idéerna till
projektverksamhet i genomförandeprojekt, t ex genom uttalade
projektmålsättningar om att bidra till a) arbetsorganisatorisk utveckling
och/eller verksamhetsutveckling på arbetsplatsen där deltagaren är verksam,
b) till att bättre möta framtida omställningar på arbetsplatsen, eller c) att
skapa goda förutsättningar för lärande som underlättar övergången mellan
skola och arbetsliv.
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6.2 Att projektet främjar innovativ verksamhet
Bedömning görs på följande punkter:
Att idéerna om projektverksamhet som ska utvecklas under förprojekteringen
är avsedda att svara mot verkliga behov och att representanter för tänkta
projektdeltagare kommer att delta i utformningen av projektverksamhetens
innehåll.
Att idéerna om projektverksamhet visar på fördelar jämfört med redan idag
befintliga möjligheter för målgruppen.
Att verksamheten är processorienterad, målorienterad eller kontextorienterad
(enligt socialfondsprogrammets bilaga 4).
6.3 Att projektet främjar samverkan
Bedömning görs på följande punkter:
Att projektverksamheten omfattar idéer om att involvera aktörer som är
strategiskt viktiga för att stärka möjligheterna att nå uppsatta projektmål,
och att förprojekteringen avser att utveckla dessa idéer.
Att den kartläggning och analys av behovs- och problembilden, samt
formulering av projektverksamheten som sker under förprojekteringen bl.a.
ska basera sig på kunskap från aktörer, även andra än projektägaren, som är
viktiga för projektverksamhetens målsättningar.
Att målgruppen för och användarna av projektresultaten ska involveras i
förprojekteringen där ovan nämnda projektförberedelser äger rum (de som
avses här är rimligen ofta desamma som de som är samverkansaktörer
förvisso, men undantag kan säkert finnas.)
6.4 Att projektet främjar strategisk påverkan
Bedömning görs på följande punkter:
Att det av planerna för förprojekteringen framgår att man ska utveckla
idéerna om samt planeringen för på vilket sätt projektägaren (och
samverkansaktörerna om sådana ska ingå i projektet) kommer att vara
tydliga med sin avsikt att medverka, och hur skapa goda förutsättningar för
implementering av framgångsrika resultat i ordinarie verksamheter.
Att det av planerna för förprojekteringen framgår att man ska utveckla en
tid- och aktivitetsplan för genomförandeprojektet där det framgår hur
projektets resultat kommuniceras till projektägarens och
samverkansaktörers) ledningsnivåer och andra relevanta ställen för att
underlätta framtida implementering av projektresultat.
I ansökan till genomförandefasen ska dessa idéer sedan konkretiseras genom
framförallt beskrivningarna av projektverksamhet och målgrupper.
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6.5 Transnationalitet
I det fall utlysningen omfattar krav på alternativt möjligheter till transnationella
aktiviteter ska ansökan bedömas mot urvalskriteriet Transnationalitet.
Bedömning görs på följande punkter:
Vilka mervärden (förnyelse, berikande jämförelser) samarbetet kan ge.
Hur man planerar att integrera det transnationella samarbetet antingen i
övrig projektverksamhet, alternativt i de organisationer som deltar i
projektet och därmed de transnationella aktiviteterna.
Hur arbetet kommer att organiseras.
Budget för den transnationella verksamheten.
I det fall en ansökan ges ett ”Ja” på alla urvalskriterier förutom av något skäl ej
på urvalskriteriet transnationalitet, kan ansökan ändå bedömas som valbar i det
fall
a) det ej var ett krav i utlysningen utan enbart en möjlighet att projekten ska
rymma transnationella aktiviteter och
b) Svenska ESF-rådet bedömer att projektverksamheten i sina övriga delar ändå
kan genomföras utan att ett alltför viktigt mervärde går förlorat pga att den
transnationella delen är borttagen.
7

Uppföljning i projektet
Bedömning görs på följande punkter:
Hur förprojekteringsarbetet ska följas upp för att stärka lärandet och
resultatet av förprojekteringen.

8

Projektorganisation och kompetens
Bedömning görs följande punkter:
Beskrivning av projektägaren och dess ekonomiska samt organisatoriska
förmåga.
Planerad organisering av projektverksamheten.
Beskrivning av projektteamets avsedda sammansättning och kompetens.
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Nationella urvalskriterier vid bedömning av en ansökan om projekt
för genomförande
1. Kartläggning och analys av behovs- och problembild
Bedömning görs på följande punkter:
Bedömning av den kartläggning och analys som ligger bakom den
problemformulering, de idéer, målgrupper, målsättningar och förväntade
effekter som framgår av ansökan.
Bedömning av hur projektet motiveras, t ex genom att den kartläggning och
analys av de omställningsbehov som projektet ska arbeta med, eller den
utanförskapsproblematik som projektet ska fokusera.
Bedömning av om kartläggning och analys involverat samverkanspartner i de
fall sådana ingår projektidén.
2. Projektverksamhet och målsättningar – ryms ansökan inom
programmets målsättningar och utlysningens innehåll och regionala
prioriteringar?
Bedömning sker mot den/de målsättningar i socialfondsprogrammet som är
aktuella i utlysningen av ESF-medel.

Programmets mål för programområde 1 är
1) Bidra till kompetensutveckling som underlättar för sysselsatta kvinnor och
män att utvecklas i takt med arbetslivets krav.
2) Bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur diskriminering motverkas
och likabehandling främjas.
3) Bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur långtidssjukskrivningar
kan förebyggas.
Programmets mål för programområde 2 är
1) Bidra till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden
utvecklas och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden samt att
kvinnor och mäns möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar
vidgas.
2) Bidra till att underlätta ungas etablering i arbetslivet samt förebygga att
unga hamnar i utanförskap.
3) Bidra till att underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera
sig i arbetslivet.
4)
Bidra till att underlätta en återgång till arbete för personer som är
eller har varit långtidssjukskrivna.
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Bedömning görs på följande punkter:
Beskrivning av syftet och den bärande projektidén.
Beskrivning av målsättningar och förväntade effekter, för deltagare, för
mottagare och användare av resultaten.
Beskrivning av projektverksamhetens innehåll, inklusive tid- och
aktivitetsplan.
Beskrivning av hur resultaten är tänkta att implementeras, om aktiviteterna
handlar om metod- och policyutveckling.
3. Målgrupper
Bedömning sker mot de målgrupper i socialfondsprogrammet som är aktuella i
utlysningen av ESF-medel och de regionala prioriteringarna.

Programmets målgrupper för programområde 1 är alla sysselsatta, såväl
företagare som anställda, medarbetare som chefer inom privat, offentlig och
ideell verksamhet.
Programmets målgrupper i programområde 2 är personer som
a) är helt arbetslösa sedan minst ett år med särskilt fokus på personer med
utländsk bakgrund (minst 3 månader för personer i åldern 18-24 år), eller
b) är helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader, eller
c) har hel eller delvis sjuk- och aktivitetsersättning, eller
d) erhåller ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller
introduktionsersättning, enligt lag om introduktionsersättning för
flyktingar och vissa andra utlänningar, för sin försörjning, eller
e) är unga och befinner sig i övergången mellan studier och arbetslivet.
Bedömning görs på följande punkter:
Beskrivning av målgrupperna för projektverksamheten. Vilka är tänkta
deltagare sett utifrån de målgrupper som är möjliga arbeta med enligt
utlysningen? Hur många deltagare ska projektverksamheten ha?
Beskrivning av vilka som är mottagare och användare av resultaten, andra än
deltagarna?
4. Jämställdhetsintegrering
Jämställdhetsintegrering ska främjas under de olika etapperna av fondernas
genomförande. Detta kan ske dels genom att en jämställdhets-swotanalys eller
motsvarande problem- och behovsanalys görs i samband med förprojekteringen,
dels genom att uppföljningen på projektnivå berör bl.a. hur analysen har fått
genomslag i projekten.
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5. Tillgänglighetsperspektiv
Bedömning görs av hur man under genomförandefasen avser att öka kunskapen
om hur projektverksamheten kan bli tillgänglig för personer med funktionshinder
samt hur denna kunskap integreras i projektgenomförandet.
Avser man att under projektverksamheten delta i kompetensutveckling i
frågor som rör tillgänglighet och funktionshinder?
Planering av projektverksamhet som beaktar ett tillgänglighetsperspektiv i
genomförandefasen med avseende på
- Tillgängliga lokaler – åtgärder projektet tänker vidta för att personer med
funktionshinder ska kunna använda sig av lokalerna man avser att
använda sig av.
- Tillgänglig information – åtgärder projektet tänker vidta för att personer
med funktionshinder ska kunna ta till sig projektet information och kunna
kommunicera med projektet.
6. Utlysningsspecifika nationella urvalskriterier
Bedömning sker av hur beskrivningarna av projektverksamhet och målgrupper är
orienterade kring den/de av nedanstående fyra kriterier för genomförande som är
aktuella i utlysningen.
Mot bakgrund av att socialfondsprogrammet ger möjlighet till att projekt rymmer
transnationell verksamhet, är Transnationalitet ett utlysningsspecifikt
urvalskriterium. En ansökan bedöms mot detta kriterium i det fall a) det är ett
krav i utlysningen att projektet rymmer denna typ av aktiviteter, eller b) om det
är en möjlighet i utlysningen, och en ansökan rymmer förslag på transnationella
aktiviteter.
6.1 Främjar projektet lärande miljöer
Bedömning görs på följande punkter:
Att projektverksamhet tar sin utgångspunkt i att stärka projektdeltagarens
inflytande och delaktighet i arbetslivet.
Att avsedda projektdeltagares kompetens och förmåga är beaktad i
projektverksamheten, t ex genom uttalade projektmålsättningar om att bidra
till a) arbetsorganisatorisk utveckling och/eller verksamhetsutveckling på
arbetsplatsen där deltagaren är verksam, b) till att bättre möta framtida
omställningar på arbetsplatsen, eller c) att skapa goda förutsättningar för
lärande som underlättar övergången mellan skola och arbetsliv.
6.2 Främjar projektet innovativ verksamhet
Bedömning görs på följande punkter:
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Att projektverksamheten svarar mot verkliga behov och att representanter
för tänkta projektdeltagare bidragit till utformningen av
projektverksamhetens innehåll.
Att projektverksamheten visar på fördelar jämfört med redan idag befintliga
möjligheter för målgruppen.
Att projektverksamheten är processorienterad, målorienterad eller
kontextorienterad (enligt Socialfondsprogrammet bilaga 4).
6.3 Främjar projektet samverkan
Bedömning görs på följande punkter:
Att projektverksamheten involverar de aktörer som är strategiskt viktiga för
att stärka möjligheterna att nå uppsatta projektmål och målen i den aktuella
utlysningen av ESF-medel.
Att kartläggning och analys av behovs- och problembilden, samt formulering
av projektverksamheten bl.a. baserar sig på kunskap från aktörer, även
andra än projektägaren, som är viktiga för projektverksamhetens
målsättningar.
Att målgruppen för och användarna av projektresultaten har deltagit i ovan
nämnda projektförberedelser (de som avses här är rimligen ofta desamma
som de som är samverkansaktörer förvisso, men undantag kan säkert
finnas.)
6.4 Främjar projektet strategisk påverkan
Bedömning görs på följande punkter:
Att projektägaren (och samverkansaktörerna om sådana ska ingå i projektet)
är tydliga med sin avsikt att medverka och tar avstamp i sin organisations
intressen och ambitioner att på kort sikt utveckla metoder el dyl inom ramen
för projektet, och på längre sikt bidra till utveckling av sin organisations
verksamhet, med målsättning att implementera projektresultat i sin ordinarie
verksamhet.
Att det av tid- och aktivitetsplanen framgår hur projektets resultat
kommuniceras till projektägarens och samverkansaktörers) ledningsnivåer
och andra relevanta ställen för att underlätta framtida implementering av
projektresultat.
6.5 Transnationalitet
I det fall utlysningen omfattat möjligheter till transnationell aktivitet ska detta
bedömas under denna punkt. Sökande ska beskriva nyttan med föreslagna
aktiviteter. Bedömning görs på följande punkter:
Vilka mervärden (förnyelse, berikande jämförelser) samarbetet kan ge.
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Hur man planerar att integrera det transnationella samarbetet antingen i
övrig projektverksamhet, alternativt i de organisationer som deltar i projektet
och därmed de transnationella aktiviteterna.
Vilka transnationella aktörer avser man att samverka med?
Hur arbetet kommer att organiseras.
Budget för den transnationella verksamheten.
I det fall en ansökan ges ett ”Ja” på alla nationella urvalskriterier förutom av
något skäl ej på urvalskriteriet transnationalitet, kan ansökan ändå bedömas som
valbar i det fall
a) det ej var ett krav utan enbart en möjlighet i utlysningen att projekten ska
rymma transnationella aktiviteter och
b) Svenska ESF-rådet bedömer att projektverksamheten i sina övriga delar ändå
kan genomföras utan att ett alltför viktigt mervärde går förlorat på grund av att
den transnationella delen är borttagen.
7. Uppföljning, utvärdering och lärande i projektet
Bedömning görs på följande punkter:
Idéerna till planerad uppföljning, utvärdering och lärande av arbetsprocess
och projektresultat.
Planerade aktiviteter för att rigga uppföljning, utvärdering och lärande av och
i projektet.
Hur insatserna förväntas bidra till lärande i projektet.
Hur aktiviteterna ska bidra till att stärka möjligheterna för att
projektresultaten får avsett genomslag.
8. Projektorganisation och kompetens
Bedömning görs på följande punkter:
Beskrivning av projektägaren och dess ekonomiska samt organisatoriska
förmåga.
Planerad organisering av projektverksamheten.
Beskrivning av projektteamets avsedda sammansättning och kompetens.
9. Riskhantering
Beskrivning av potentiella risker som kan förutses och hur dessa ska hanteras för
att i möjligaste mån nå uppsatta mål. Bedömning görs på följande punkter:
Beskrivning av hur riskanalysen behandlar projektverksamhetens innehåll,
projektorganisation, kompetens, budget, ekonomi och finansieringsplan,
projektdeltagare och samverkan.
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Ett förtydligande angående bedömning av om en ansökan ryms inom en
utlysning
Beroende på karaktären på de regionala prioriteringarna i den regionala ESFplanen kommer de regionala utlysningstexterna att rymma ytterligare
förtydliganden om vad som efterfrågas för att erhålla projektmedel. Det handlar
då om vilka regionala prioriteringar som är aktuella i utlysningen och som
ansökan ska ligga inom ramen för, för att ansökan ska betraktas som valbar.
ESF-rådet gör denna bedömning i samband med tillämpning av de nationella
urvalskriterierna.
Strukturfondspartnerskapet prioriterar sedan vilka av de valbara ansökningarna
som ligger närmast den regionala planen och aktuell utlysning.
Ett exempel: Är det en regional prioritering i utlysningen att enbart SME ska
kunna omfattas av kompetensutvecklingsinsatser, och en ansökan rymmer
förslag som inte ligger i linje med denna prioritering, kommer Svenska ESF-rådet
i prövningen av ansökan mot det nationella urvalskriteriet Målgrupper, inte att
godkänna ansökan på detta kriterium, med motivet att ansökan inte ryms inom
ramen för utlysningen och de regionala prioriteringarna.

