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Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret 

Besöksadress: Rosterigränd 12, 3 tr 

Postadress: Box 471 41, 100 74 

Stockholm 

Fead – fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt 

 

 

 

 

 

Feads urvalskriterier 

Urvalsprocessen består av tre steg 

 
1. Formell prövning (görs av ESF-rådet) 

 
2. Bedömning av en ansökan mot urvalskriterier baserade på Feads urvalsprinciper och 

eventuella specifika kriterier i utlysningar (görs av ESF-rådet). Svenska ESF-rådet 
tillämpar inte någon poängbedömning i bedömningen. 

 
3. Förslag till prioritering mellan godkända ansökningar, vilket görs av Feads 

urvalsgrupp). 

Feads övervakningskommitté ska besluta om urvalskriterier baserade på Feads 

urvalsprinciper.  De nationella urvalskriterierna anger de yttre ramarna för vad projekten 

behöver beakta. Urvalet kan dessutom avgränsas ytterligare genom utlysningsspecifika 

kriterier. 

 
Urvalskriterierna ska utgå från och konkretisera Feads fyra urvalsprinciper: 
 

- Ändamålsenlighet: insatserna ska svara mot faktiska behov och att de kan nås. 

 

- Inkludering: Insatserna ska inriktas på att uppfylla grundläggande förutsättningar och 

ska inte avgränsas utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning eller ålder. 

 

- Egenmakt: målgruppen ska i möjligaste mån engageras i projektet. 

 

- Samverkan: på olika nivåer och mellan flera relevanta aktörer. 

 

Handläggare 

Nardin Crisbi 

Datum 

2015-04-23 
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Diarienummer 

 

 

 

 

Konkretisering av urvalsprinciperna 

Ändamålsenlighet 

- Projekten ska bidra till programmets mål och förväntade resultat samt eventuella 

krav och kriterier i utlysningar. 

 

- Projekten ska grunda sig i en problem- och behovsanalys, som bygger på kunskap och 
goda erfarenheter. Projektaktörer ska vara insatta i målgruppens villkor. 
 

- Projekten ska redovisa vilka metoder, verktyg eller modeller som ska användas, 
varför och hur de bidrar till målen uppnås. 

 
- Projekten ska vara förankrade hos projektaktörerna. 

Två viktiga grunder i bedömningen rör organiseringen av projekten:  

- Projekten ska säkra dokumentationen och uppföljningen av verksamheten. 

- Projekten ska ha en relevant kompetens och relevanta erfarenheter i sakfrågan och i 

administration av EU-projekt eller liknande större projekt. 

Inkludering 

- Projekten ska uppfylla kraven för integrering av jämställdhets- och 

tillgänglighetsperspektivet i ansökan, genomförande och avslut.  

- Projekten ska säkra likabehandling i sin verksamhet.  

 

Egenmakt 

- Projekten ska beskriva hur projektet utgått från målgruppens och aktörernas behov i 

sin problemformulering och i sina insatser.  

- Projekten ska beskriva hur målgruppen kommer att engageras i projektets olika 
delar. 

 
Samverkan: 

- Projekten ska bygga på en bred sammanslutning av relevanta aktörer på lokal, 

regional och/eller nationell nivå. Prioriterande är att det redan finns upparbetade 

kontaktytor. 

- Med relevanta aktörer avses alla organisationer oberoende av storlek som kan bidra 

till lösa utmaningarna i projektet. Hit hör även medborgarinitiativ som är 

oorganiserade och saknar organisationsnummer. 


