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Inledning   
• Avstängda mikrofoner 

• Använd chatten för att ställa frågor. Om du inte kan 
skriva hela frågan, skriv ditt namn 

• Frågorna besvaras efter presentationen är klar 

• De frågor som vi inte kan eller hinner svara på 
kommer vi återkomma med svar via mail 



         

        

         
      

     

         
       

          
           

   

  

Bakgrund 
• 3 mars 2022 aktiverade EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor EU:s 

massflyktsdirektiv (2001/55/EG). 

• 6 april 2022 beslutades om ändring av förordning 1303/2013 vad gäller 
sammanhållningspolitiska insatser för flyktingar i Europa. 

• Ändringen syftar till att ge flexibilitet inom programmen för perioden 2014–2020 för 
att stödja medlemsstaternas åtgärder för att hantera migrationsutmaningarna till 
följd av kriget i Ukraina. 

• Ändringen utgör även en uppmaning till medlemsstaterna att vidta dessa åtgärder 
inom ramen för återstående medel i strukturfondsprogrammen, inklusive React-EU. 

• Kvarvarande medel inom programmen ska mobiliseras skyndsamt för att minska 
belastningen på de nationella budgetarna och för att förhindra att återhämtningen 
efter pandemin äventyras. 

• Initiativet benämns som Care. 



      
  

       
        
  

Underlag för  beslutet 

Massflyktsdirektivet innebär bland annat att de berörda 
personerna ges ett tillfälligt uppehållstillstånd i EU i 
upp till 12 månader och med möjlighet till förlängning 
med ytterligare högst 24 månader. Direktivet ger även 
rätt att arbeta. 



      
    

        

         
 

            
             

   
           
       

 

Bakgrund  till  Sveriges  beslut 
I linje med Arbetsmarknadsdepartementet föreslag beslutade
Övervakningskommittén för det nationella socialfondsprogrammet 2014–2020 
vid sitt möte den 24 maj 2022 följande ändringar: 

• Ett nytt delprogramområde under programområde 2, Ökade övergångar till arbete, 
respektive programområde 5, React-EU, skapas. 

• Det finansiella utrymmet för de berörda insatserna beräknas till totalt 885 miljoner 
kronor. 

• För en ökad flexibilitet inom programområde 2 föreslås dessutom att regleringen av 
den slutliga medelsfördelningen mellan insatser på 2 (4) regional nivå och insatser på
nationell nivå tas bort. 

• Medlen ska tilldelas och utlysas på nationell nivå och kunna sökas av en bredd av 
aktörer, t.ex. statliga myndigheter, regioner, kommuner, företag och 
civilsamhällesorganisationer. 



           
   

           
   

          
   

Indikatorer    
Utfallsindikator  

• Antal deltagare i projekt för personer som omfattas av massflyktsdirektivet 
i PO2.4: 7 900 

• Antal deltagare i projekt för personer som omfattas av massflyktsdirektivet 
i PO5.2: 8 200 

Resultatindikator  

• Andel deltagare som omfattas av massflyktsdirektivet i sysselsättning efter 
avslutat projektdeltagande: 23 procent. 



Utlysning 



  

      

Övergripande 

• 435 miljoner kronor 

• Ingen medfinansiering krävs 

• Projekt kan pågå som längst till 2023-09-30 



      
   

  

    

     
    

Löpande  hantering   

• Denna utlysning kommer att ligga öppen för 
ansökningar till 2022-12- 31 där projektansökningar 
bereds av Svenska ESF-rådet vartefter de kommer in 

• Sökande behöver vara tillgängliga 

• De som uppfyller kraven i utlysningen inkl. de 
nationella urvalskriterierna kommer bifallas 



        
 

      
        

     
   

   

Retroaktiva kostnader 

• Möjligt att söka ersättning för kostnader från och med 
24 februari 2022. 

• Projektets startdatum ska stämma överens med 
datum för första kostnaden man söker ersättning för. 

• Behöver motivera och styrka kostnaderna med 
koppling till projektdeltagare 

• Ej möjligt med analys- och planeringsfas 



        
      

  
    
     

 
      
  

Förväntade effekter a v ut lysningen 

- Att andelen kvinnor och män som omfattas av EU:s 
massflyktsdirektiv och får ett arbete ökar 

- Att deltagare ur målgruppen genomför, påbörjar eller 
tar steg närmare utbildning 

- Att upplevelsen av social delaktighet ökar hos 
målgruppen 

- Att deltagare i projekten gjort stegförflyttning mot 
egen försörjning 



        
         

        
   

     
  

Förväntade re sultat  av  projekten 

- Fler kvinnor och män som omfattas av EU:s 
massflyktsdirektiv får ta del av insatser för att stärka 
sin ställning på arbetsmarknaden och övergå till arbete 
eller utbildning alternativt förflyttar sig närmare 
arbetsmarknaden genom att få förutsättningar att söka 
arbete eller utbildning 



       
        

      
       

     
     

       
     

Målgrupp 

Målgruppen för Care är kvinnor och män som omfattas 
av massflyktsdirektivet till följd av kriget i Ukraina. 
Målgruppen i projektet omfattar personer som fyllt 18 
år. Syftet är att individer inom målgruppen ska komma 
i arbete och/eller bli socialt delaktiga alternativt 
uppnå stegförflyttning närmare arbete eller utbildning. 
Såväl arbetslösa som personer som befinner sig i 
anställning är aktuella för insatser inom denna 
utlysning 



 
     

       
      

   
       

        
     

  

Vilka  kan sök a  stöd  inom  utlysningen?  

- Utlysningen är riktad till organisationer som har förutsättningar att 
nå målgruppen och kan erbjuda insatser efter målgruppens behov 

- Detta kan till exempel röra sig om organisationer inom 
civilsamhället, offentliga organisationer eller andra aktörer med 
möjligheter att nå målgruppen 

- Både nationella och regionala projekt/projektägare är möjliga 

Ett krav i utlysningen är att man som stödsökande organisation i 
ansökan kan redovisa hur man har säkerställt att man kommer nå 
deltagare från målgruppen. 



    
      

    
     

     
        

 

Insatser   

Exempel på insatser kan vara matchande insatser, 
kartläggning och bedömning av kompetens, praktik, 
komplettering av yrkeskunskaper, språkutbildning i 
svenska och engelska samt hälsofrämjande insatser. 
Även insatser inom samhällsinformation och rådgivning 
omfattas av utlysningen så länge detta går att härleda 
till målet arbete/utbildning. 



           
            

 

           

        

Urvalskriterier  i  utlysningen 
Utlysningen  är  nationell  och  de  nationella  urvalskriterierna  är  i denna  
utlysning  det  som  ligger  till  grund för  prioritering  och  beslut. 

• Projektet ska bidra till att utlysningens och programmets mål och förväntade resultat nås. 
Ansökan ska även beskriva hur projektet utgått från målgruppens och aktörernas behov i sin 
problemformulering. 

• Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för resultat. 

• Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos projektorganisationen. 



         
      

         
       

  

       

       

          
    

Urvalskriterier  i  utlysningen,  
fortsättning 
• Projekt som direkt eller indirekt bidrar till att bryta könsstereotypa mönster på 
arbetsmarknaden eller att motverka demografiska obalanser bör prioriteras. 

• Projektet ska uppfylla kraven som ställs vid ansökningstillfället gällande principer 
för lika möjligheter. För jämställdhet ska även standarden för 
jämställdhetsintegrering följas. 

• Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys. 

• Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva och utvärderingsbara. 

• Projekt som involverar för projektmålen relevant samverkan, och då särskilt 
samverkan med Arbetsförmedlingen, ska prioriteras. 



   

  

   

     
     

        
     

Övrigt 
Faser 

- Analys- och planeringsfas (1–3 månader) 

- Genomförandefas (varierar i längd med hänsyn till analys- och planeringsfas) 

- Avslutsfas (1 månad) 

Ekonomi 
- Enhetskostnadsberäknade personalkostnader som inkluderar en 40 procents 

schablon för att täcka projektets övriga kostnader 

Utvärdering 
- Kan finansiera utvärdering. Dessa insatser upphandlas externt av respektive 

projekt efter dialog med ESF-rådet och inkluderas i projektets budget 



         
 

    

          

       

        

Övrigt fortsättning  
Horisontella  principer  

- Projekt ska i sin verksamhet integrera de horisontella principerna 
(jämställdhet, tillgänglighet, icke diskriminering) 

Redovisning   

- Personnummer alternativt samordningsnummer behövs 

- Varje deltagare intygar sin medverkan i projektet med en underskrift 

- Ansökan om utbetalning sker inom en månad 

Viktigt att skicka med alla bilagor med ansökan 
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Förändringsteori 
Vad vill vi uppnå? 

Kortsiktig  
/långsiktig effekt 

Förändringar på 
lång sikt kan vara 

samhälls-
förändringar. 

Förändringar på 
kort sikt kan vara 

beteende-
förändringar. 

Vad behöver vi? 

Resultat 

Resultat på 
individ-, 

projekt-, och 
organisations-

nivå. 

För att uppnå 
resultaten måste vi 
erbjuda… 

Leverans/
utfall 

Projektmål  
och  

indikatorer*. 

För att erbjuda 
detta måste vi 
göra… 

Aktiviteter 

Aktiviteter  
som sk a  

genom-föras  
i projektet  

för  att  
kunna uppnå  

resultat*. 

För att göra detta 
behöver vi… 

Resurser 

Resurser i 
form av 

personal, 
kompetens 
och medel*. 

*Fylls i av projektet 



 

Exempel  på  vad s om  gör ett  projekt  
framgångsrikt 

Projektägare  och  
samverkan  

Ägs  av  en  organisation  
som  når  resultat  och 
har  kapacitet  att  
redovisa  projektverk-
samheten. 
Projektägaren  bedriver  
ej  ekonomisk  
verksamhet  
(statsstöd). 

Förankring 

Delaktighet  från  
organisationer  som  
krävs  för  att  
genomföra  
projektet görs i  
framtagandet  av  
ansökan  och  
projektplaneringen. 

Problem- och  
behovsanalys 

Utgår  från  
verksamheten  och  
definierar en 
avgränsad  
målgrupp.  Belyser  
vilken  utmaning  
som  adresseras på  
individ- och  
organisationsnivå. 

Aktiviteter  

Riktas  till  
deltagare  och  
motiveras  utifrån  
analysen. 

Budget  

Direkt  
kopplad  till  
aktiviteterna 
projektet ska  
leverera. 

Mätbara m ål  

Kopplas  till  
aktiviteterna och  
bidrar till  
utlysningens  
förväntade  
resultat. 


	Strukturera bokmärken
	Care 
	Inledning   
	Bakgrund 
	Underlag för  beslutet 
	Bakgrund  till  Sveriges  beslut 
	Indikatorer    
	Utlysning 
	Övergripande   
	Löpande  hantering   
	Retroaktiva kostnader 
	Förväntade effekter a v ut lysningen 
	Förväntade re sultat  av  projekten 
	Målgrupp 
	Vilka  kan sök a  stöd  inom  utlysningen?  
	Insatser   
	Urvalskriterier  i  utlysningen 
	Urvalskriterier  i  utlysningen,  fortsättning 
	Övrigt 
	Övrigt fortsättning  
	Förändringsteori 
	Exempel  på  vad s om  gör ett  projekt  framgångsrikt 




