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Upplägg seminarium POE 

• Definition Social innovation 
• Programmets Specifika mål 
• Medel och Indikatorer 
• Insatser 
• Insats av strategisk betydelse 
• Projektexempel – Samordningsförbundet Östergötland 
• Frågor 
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Programområde E 
Social innovation 
- Vad  är  social innovation? 



      
      

     

Programmets specifika mål 

Uppmuntra aktiv inkludering för att främja lika möjligheter, icke-
diskriminering och aktivt deltagande. Insatserna ska också 
förbättra anställbarheten, särskilt för missgynnade grupper. 

Medfinansieras av 
Europeiska unionen 



  Medel och indikatorer 

miljoner  

34 
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social  innovation. 
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Insatser 

• Insatser ska bidra till att fler individer kommer i arbete, studier eller 
närmar sig arbetsmarknaden. Insatserna bör också bidra till att 
individerna uppnår en varaktig sysselsättning. 

• Insatserna inom programområdet kan med fördel genomföras i 
partnerskap mellan aktörer inom den offentliga, privata och 
idéburna sektorn, och ska syfta till att med innovativa angreppssätt 
leverera samhällstjänster med hög kvalitet och effektivitet. 

• Insatser ska möta samhällets utmaningar och behov gällande social 
inkludering, arbetsmarknad, utbildning och kapacitetsuppbyggnad. 

Medfinansieras av 
Europeiska unionen 



      

         
       

   

       

Insats av strategisk betydelse 
• Verksamhetsstöd till beviljade projekt inom programområde E 

• Kapacitet och kunskap att på en aggregeradnivå kunna tillvara 
ta projektresultat i syfte att på sikt möjliggöra för nya 
lösningar och långsiktiga effekter för social inkludering, 
arbetsmarknad, utbildning och kapacitetsuppbyggnad 

• Stötta förvaltande myndighet med analys inför kommande 
utlysningar inom programområde E 
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Planerade utlysningar 

• Insats av strategisk betydelse, 15 miljoner 

• Ungas mobilitet (ALMA), 35 miljoner 

• Utveckling/samverkan kring målgrupper långt ifrån 
arbetsmarknaden, 40 miljoner 

(OBS: Kan bli förändringar i och med att program och 
handlingsplan ej är beslutade) 
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    Tack för att ni lyssnat! 
Kontakt: 

nationellaenheten@esf.se 
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