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POA2: Underlätta inträde till arbetsmarknaden i region 
Stockholm

Utlysningsspecifika förutsättningar: Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningen 
kan komma att avbrytas. Detta beror bland annat på att EU-kommissionen ännu inte har godkänt 
Sveriges program inom Europeiska socialfonden plus och att regeringen ännu inte beslutat om ny 
svensk fondgemensam förordning. En förutsättning för att möjligheten att ansöka om stöd ska 
öppna är, bland annat, att programmet godkänns och att en förordning beslutas.

I utlysningstexten görs hänvisningar till bifogade beslutsvillkor. Eftersom den svenska 
fondgemensamma förordningen ej är beslutad finns dessa beslutsvillkor i nuläget inte bifogade 
men de kommer att finnas tillgängliga när Svenska ESF-rådet öppnar upp för möjligheten att 
ansöka om stöd.

Utlyst belopp: 113 000 000 kronor

Utlysningens startdatum: 2022-09-01 

Utlysningens slutdatum: 2022-10-03 

Notera att utlysningen stänger klockan 16:00 sista ansökningsdagen. Svenska ESF-rådet kan efter 
denna tidpunkt endast begära in de kompletteringar eller förtydliganden som behövs för att 
kunna fatta ett beslut.

Region: Stockholm

Geografiskt område: Projekten inom denna utlysning ska bedrivas i Stockholms län.

Programområde
Denna utlysning är inom POA2, Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för 
alla. Inom POA2 kan insatser i huvudsak göras för individer som riskerar att drabbas av fattigdom 
eller social utestängning, individer som står utanför arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet 
samt insatser för de som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Insatser inom området ska 
avse insatser på individnivå, för att utveckla organisationer samt för att utveckla strukturer. 
Inom specifikt mål h) är det möjligt att genomföra insatser i såväl större som mindre projekt. 
Insatser kan stödja arbetskraftens yrkesmässiga och geografiska rörlighet. 

Medfinansiering från projektet: 46 %

Projektens tidigast möjliga startdatum: 2023-01-02

Projektens senast möjliga startdatum: 2023-03-31

Svenska ESF-rådet Huvudkontoret

Besöksadress: Drottninggatan 9, 3 tr 

Postadress: Box 397, 801 05 Gävle

Telefon: 020-33 33 90

Fax: 08-579 171 01

Webbplats: www.esf.se
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Projektens senast möjliga slutdatum: 2026-03-31

Beviljade projekt ska följa de relevanta beslutsvillkor som finns som bilaga till denna utlysning. 

Bakgrund
Socialfondsprogrammet (ESF+) går nu in i en ny programperiod 2021–2027 med nya 
förutsättningar och möjligheter. Det nationella programmet är inrättat i fem programområden 
(A-E) och spänner över fem tematiska målområden där behoven är som störst. Den regionala 
handlingsplanen för Stockholmsregionen avser ett av de fem programområdena i det nationella 
programmet för ESF+, nämligen programområde A – Öka möjligheten till ett inkluderande och 
hållbart arbetsliv för alla. Den här utlysningen riktar in sig på programområde A.2 som omfattar 
de tre tematiska målområdena:

- Ekonomisk utsatthet
- Etablering på arbetsmarknaden
- Återinträde på arbetsmarknaden

Förutom utgångspunkten i Socialfondens övergripande mål tar den regionala handlingsplanen 
tydligt avstamp i den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, som är 
länets utvecklingsstrategi. Den regionala handlingsplanen omfattar en särskild regional 
socioekonomisk analys och beaktar covid-19 pandemins effekter på arbetsmarknaden i en 
kompletterande analys. 

Analysen i handlingsplanen visar att Stockholmsregionen generellt har goda förutsättningar i form
av långsiktig stark tillväxt och en stark arbetsmarknad. Stockholmsregionen präglas också av 
strukturella skillnader mellan grupper av individer, kommuner och bostadsområden. De effekter 
Covid-19 pandemin hittills har medfört kan komma att öka dessa skillnader, och gör att 
socioekonomiskt svaga grupper riskerar ytterligare utsatthet. Stockholmsregionens starka 
arbetsmarknad har generellt inneburit att de som kvarstår i arbetslöshet i Stockholm ofta står 
särskilt långt från arbetsmarknaden. Covid-19 pandemin har till viss del försvårat ytterligare för 
denna målgrupp. Flera av de branscher som hittills blivit särskilt drabbade i pandemin är sådana 
där dessa målgrupper i första hand kan etablera sig såsom inom handeln, hotell och restaurang 
och andra branscher kopplade till besöksnäringen, samt delar av servicesektorn. 

Erfarenheter från utvärderingar av tidigare ESF-projekt visar att insatser för de individer som 
ingår socialfondsprojekt behöver vara väl anpassade till en komplex problematik, och oftast 
individuellt utformade. Långtidsarbetslösheten har länge varit relativt låg i Stockholmsregionen i 
relation till övriga regioner, men ökade som en effekt av covid-19 pandemin. Andelen arbetslösa 
i region Stockholm har minskat jämfört med föregående år. Däremot har på senare tid trenden 
varit ökande vad gäller antalet arbetslösa som varit utan arbete i två år eller mer. 
Långtidsarbetslöshet är särskilt kostsamt, både för individ och samhälle. 

Bortsett från ungdomsarbetslöshet kvarstår risken för ungdomar som har hoppat av grund- eller 
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gymnasieskolan, eller som lämnat med ofullständiga betyg, att inte nå egen försörjning. 
En fullgjord gymnasieutbildning är en avgörande faktor för inträdet på arbetsmarknaden. De 
unga som har hoppat av skolan och som varken arbetar eller studerar, samt de unga som avslutar
sina studier utan fullständiga betyg, är en av de viktiga målgrupperna inom inriktningen för 
Socialfondens utlysningar 2022. 

Socialfonden har under programperioden 2014–2020 framför allt finansierat projekt med fokus på
unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) och kommunernas aktivitetsansvar (KAA). Några 
fåtal projekt har arbetat med förebyggande och tidiga insatser för unga som är kvar i skolan. 
Klusterutvärderingen Rätt stöd i rätt tid visar att insatser för unga som varken arbetar eller 
studerar inte minskar andelen studieavbrott. För att minska inflödet till KAA är det också 
nödvändigt att utveckla tidiga insatser i skolan innan elever har avbrutit sina studier. I och med 
att åldern för deltagare i ESF+ (Programområde A) sänkts till 13 år finns ökade möjligheter att 
arbeta med skolan och med förebyggande insatser. Det bedöms därför särskilt viktigt att nå 
dessa individer och erbjuda insatser för att de ska kunna fullfölja grund- och gymnasieskolan. 
Insatser efterfrågas som stärker elever som annars riskerar att lämna grund- och gymnasieskolan 
eller avsluta med ofullständiga betyg. På samma vis eftersöks projekt som arbetar med att 
förebygga skolavhopp genom tidiga och samordnade insatser. 

Socialfonden finansierade förstudier under 2021 i syfte att få fram underlag för kommande 
utlysningar och projekt i ESF+. Flertal förstudier uppger att glapp mellan insatser innebär ett 
stort hinder för målgruppernas arbetsmarknadsetablering. Det finns strukturella problem som 
bristande samverkan samt avsaknad av långsiktighet och helhetsperspektiv. 
Samverkan mellan offentliga aktörer har brister som medför att individer inte får det bäst 
avvägda stödet eller riskerar att inte få ta del av stöd eller får stöd som inte är anpassat efter 
behov. Detta rör framför allt personer med funktionsvariationer, långvarig sjukskrivning 
och/eller utförsäkrade samt personer utan sjuklönegrundande inkomster samt individer med 
väldigt kort utbildning och/eller låg språknivå.

Utvärderingar av tidigare ESF-projekt visar att insatser för de individer som ingår 
socialfondsprojekt behöver vara väl anpassade till en komplex problematik, och ibland 
individuellt utformade. Ett exempel är den danska BIP-studien som erbjuder ett verktyg som 
visar vad som gör att individer med komplexa problem kommer ut i arbete. Det arbetssätt som 
beskrivs i BIP-studien är ett avsteg ifrån den klassiska trappstegsmodellen samt pekar på vikten 
av att erbjuda individer flera samtidigt pågående och kombinerade insatser och samtidigt pekar 
på den avgörande rollen som enskilda handläggare har för en individs framgångsrika närmande 
och återgång till arbetsmarknaden. 

Erfarenheter visar att attitydpåverkande insatser och att undanröja hinder i arbetslivet kan bidra
till att utveckla arbetsplatser och ge fler individer möjlighet att delta i arbetslivet oavsett 
förutsättningar. Insatser för etablering på arbetsmarknaden handlar således inte enbart om att 
stärka och rusta den enskilda individen, utan även om att höja kompetensen hos arbetsgivare och
personal på arbetsplatserna.
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Inriktning
Syfte med utlysningen är att finansiera projekt som bidrar till att kvinnor och män som står långt
ifrån arbetsmarknaden eller som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden kommer i arbete, 
studier, arbetsmarknadspolitiska program eller närmar sig arbetsmarknaden. 

Insatser för de individer som ingår i socialfondsprojekt behöver vara väl anpassade till en 
komplex problematik. Anpassade insatser bör präglas av en helhetssyn och utformas efter analys 
av individers sammantagna livssituation (holistiskt perspektiv). Projekten kan använda sig av 
beprövade eller nya metoder, verktyg och arbets- och organisationssätt för att lösa orsaker till 
de identifierade problemen som har kommit fram i projektets behovsanalys. Insatser kan vara 
sådana som påverkar samverkansstrukturerna mellan de aktörer som har ansvar för att ge 
individer stöd. 

Det kan handla om insatser som till exempel:
- utifrån ett holistiskt perspektiv ökar individernas förutsättningar att komma närmare arbete 
eller studier. 
- uppsökande arbete och motiverande arbete i syfte att stärka individernas möjligheter till 
arbetsmarknadsetablering.
- tidigt och förebyggande arbete för att minska studieavbrott och motverka att individer hamnar 
i utanförskap.
- kvalitativa utbildningsinsatser för de grupper som står utanför arbetsmarknaden. 
- insatser för lärare och annan personal som i sin yrkesutövning arbetar med att förebygga 
studieavbrott.
- attitydpåverkande, kompetenshöjande insatser samt stöd för arbetsgivare (som möjliggör för 
individer att delta i arbetslivet oavsett förutsättningar).
- förbättrar samverkan mellan aktörer för att stärka individers möjligheter till 
arbetsmarknadsetablering.

Alla projekt ska inkorporera och arbeta med principerna om jämställdhet, tillgänglighet och icke-
diskriminering (de horisontella principerna). 

Samverkan

Samarbete mellan relevanta aktörer är betydelsefullt för att nå resultat för projektets deltagare 
samt för tillvaratagande av projektets resultat. Det är viktigt att relevanta aktörer deltar i 
projektverksamheten för att möta de förutsättningar och behov som målgruppen har, samt för 
att kunna bidra till att lösa identifierade utmaningar på organisationsnivå och systemnivå.  

De aktörer som ska ingå i projektet ska till ansökan bifoga avsiktsförklaringar om sin medverkan. 
I avsiktsförklaringen ska organisationens roll i projektet samt vad den ska bidra med för att lösa 
problemet framgå. Det ska i ansökan framgå hur och på vilket sätt aktörerna medverkat i 
framtagande av ansökan. 
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Vid behov av samarbete med Arbetsförmedlingen ska en avsiktsförklaring vara centralt förankrad
hos Arbetsförmedlingen. Samarbete behöver alltid ske med Arbetsförmedlingen om målgruppen i 
projektet är inskriven hos Arbetsförmedlingen. Ta i sådana fall, på ett tidigt stadie, kontakt med
Arbetsförmedlingen för att diskutera projektinnehållet.

Målgrupp

Målgruppen för insatser är individer som står utanför arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet 
samt insatser för de som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Utlysningen riktar sig till 
individer 13-64 år.

Insatser kan även omfatta personer verksamma inom den privata, den offentliga och den 
idéburna sektorn, vilka inom sina respektive verksamheter kan bidra till aktiv inkludering av 
kvinnor och män i de prioriterade grupperna. Det kan till exempel handla om medverkan i 
kompetensutveckling som rör en viss metod. 

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till offentliga aktörer och organisationer inom privat och ideell sektor i
region Stockholm. 

För organisationer och företag inom privat och ideell sektor som bedriver
ekonomisk verksamhet på en marknad tillämpas EU:s regelverk avseende statsstöd. Kontakta
Svenska ESF-rådet i regionen om du är osäker på huruvida din verksamhet och projekt
omfattas av detta regelverk.

Projekten ska ägas och bedrivas av en organisation som har såväl administrativ kapacitet som
erfarenhet av att hantera och ta vara på resultat och effekter av genomförda insatser. Att
bedriva projekt med stöd av Socialfonden innebär även ett ekonomiskt åtagande som fordrar
en god likviditet.

Förväntade resultat av projekten i utlysningen
Projekt inom utlysningen ska bidra till programområdets specifika mål h) Uppmuntra aktiv 
inkludering i syfte att främja lika möjligheter, icke-diskriminering och aktivt deltagande samt 
förbättra anställningsbarheten, särskilt för missgynnade grupper. De resultat som förväntas av 
projektet ska avspeglas i en analys av målgruppens problem.

Projekten förväntas bidra till:

en eller flera av nedanstående punkter på individnivå
- att fler individer kommer i arbete, studier, arbetsmarknadspolitiska program eller närmar sig 
arbetsmarknaden.
- att fler individer slutför reguljära utbildningar på grundskole-, gymnasial och eftergymnasial 
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nivå.

en eller flera av nedanstående punkter på organisationsnivå 
- att organisationer bättre möter målgruppernas samlade förutsättningar och behov.
- att öka kompetens hos arbetsgivare om anpassningar som behöver göras och vad som kan 
utvecklas för att öka förutsättningar för målgruppen att få fäste på arbetsmarknaden.
- att utveckla samverkan eller samarbete med individens förutsättningar och behov i fokus.

att på strukturnivå undanröja hinder för målgruppens arbetsmarknadsetablering.

Projekt förväntas skapa en struktur och ett ägarskap som gör att genomförda aktiviteter och 
resultat kan fortsätta att skapa nytta efter projektets slut. Redan i projektets ansökan ska tankar
om vad som går att implementera gå att härleda.

Socialfondens nationella urvalskriterier: 

I genomförandet av ESF+ finns fem urvalskriterier som samtliga projektansökningar ska svara upp
mot för att kunna bedömas som godkända av Svenska ESF-rådet. Huruvida stödsökande lever upp 
till urvalskriterierna eller inte bedöms utifrån svar som stödsökande ger i formuläret Ansökan om 
stöd. Urvalskriterierna är följande: 

1. Projektidén bygger på en tydlig och relevant problemanalys som leder fram till ett tydligt 
definierade problem. 
För att uppfylla kriteriet ska stödsökande ska definiera vilket problem projektet vill lösa. 
Stödsökande ska i sin problemanalys visa att projektet utgått från målgruppens och aktörernas 
behov. Det ska finnas en analys av problemets orsaker och dess konsekvenser. I problemanalysen 
ska utmaningar utifrån jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering identifieras. Det ska 
finnas en relevant analys av vilka aktörer som behöver delta i projektet för att kunna lösa 
projektets identifierade problem.  

2. Projektets mål ska ligga i linje med utlysningen, svara mot projektets definierade problem
och vara uppföljnings-/utvärderingsbara. 
För att uppfylla kriteriet ska projektets mål ska ligga i linje med de mål som finns i utlysningen. 
Projektmålen ska vara uppföljningsbara.

Kravet på utvärderingsbarhet gäller för de ansökningar i utlysningar där det är obligatoriskt med 
projektutvärdering.  

Samtliga mål ska vara kopplade till ovanstående definierande problem. Målen ska även utgå från 
identifierade utmaningar kopplade till jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. 

3. Projektet ska tillämpa eller utveckla en eller flera relevanta metoder och tillvägagångsätt.
För att uppfylla kriteriet ska de metoder och tillvägagångssätt som stödsökande planerar att 
tillämpa eller utveckla vara relevanta utifrån projektets problemanalys samt projektmålen. Det 
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ska finnas en motivering till varför de aktuella metoderna och tillvägagångssätten valts, som 
bygger på forskning, omvärldsbevakning eller tidigare erfarenheter av metoden. 

Stödsökande ska beskriva på vilket sätt de valda metoderna och tillvägagångsätten förhåller sig 
till perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. 

4. Projektorganisationen har kapacitet och relevant kompetens för att genomföra projektet. 
Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt.
För att uppfylla kriteriet ska det finnas relevant kapacitet och kompetens tillgänglig för 
projektorganisationen. Det ska finnas en beskrivning av funktionerna som ska finnas i 
projektorganisationen (hos projektägare, deltagande aktörer och eventuella resurser som ska 
köpas in) och vilka kompetenser som krävs. Budgeten i sin helhet ska vara relevant och 
kostnadseffektiv i relation till projektets problemformulering och mål. Stödsökande ska ha 
ekonomisk och administrativ kapacitet att genomföra projektet.  

5. Projektet ska vara förankrat, ha ett säkrat ägarskap och tydlig strategi för tillvaratagande 
av resultat.
För att uppfylla kriteriet ska projektet vara förankrat (både hos projektägaren och hos 
eventuella deltagande aktörer) och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för resultat. 

Projektet ska ha en relevant styrgrupp. Projektet ska ha identifierat vilka aktörer som behöver 
vara med i projektet för att kunna lösa identifierade utmaningar och projektet ska vara förankrat
hos dessa. Observera att detta inte utgör ett krav på avtal eller utpekande av leverantörer av 
varor och tjänster.

Det ska finnas en tydlig strategi för hur projektets resultat, och lärdomarna av projektet, ska 
tillvaratas under och efter projektet.  

När Svenska ESF-rådet har gjort bedömningen vilka projekt som är godkända eller inte, utifrån 
urvalskriterierna ovan, kommer följande modell för poängsättning för de godkända projekten att 
användas:

För att uppnå 1 poäng: Sökande har fått en extrapoäng på antingen urvalskriteriet 1 eller 5 men 
bedöms inte i sin helhet som stark.

För att uppnå 2 poäng: Sökande har fått en extrapoäng på både urvalskriteriet 1 och 5 men 
bedöms inte i sin helhet som stark.

För att uppnå 3 poäng: Sökande har fått en extra poäng på urvalskriteriet 1 samt bedömas i sin 
helhet som stark vilket innebär att det finns en tydlig koppling mellan problem- och 
behovsanalys, vald metod och definierade projektmål.



8 (11)

För att uppnå 4 poäng: Sökande har fått en extrapoäng på både urvalskriteriet 1 och 5 och 
bedömas i sin helhet som stark vilket innebär att det finns en tydlig koppling mellan problem- 
och behovsanalys, vald metod och definierade projektmål. 

Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder
De ansökningar som Svenska ESF-rådet bedömer som godkända kommer att skickas vidare för 
prioritering hos det regionala Strukturfondspartnerskapet. Strukturfondspartnerskapen kommer 
att prioritera bland ansökningarna utifrån regionala prioriteringsgrunder.

Budget
Personal: 
För att förenkla administrationen har Svenska ESF-rådet infört enhetskostnader vid budgetering 
och redovisning av projektpersonalens nedlagda tid i projektet, enhetskostnaderna är 
obligatoriska. I denna utlysning använda enhetskostnader baserat på personalens funktion i 
projektet. 

Deltagare:
För att förenkla administrationen har Svenska ESF-rådet infört enhetskostnader vid budgetering 
och redovisning av deltagares nedlagda tid i projektet, enhetskostnaderna är obligatoriska.

Övriga kostnader:
Inom denna utlysning kommer en schablonsats på 40 % läggas till personalkostnaderna, schablon 
ska användas för att täcka övriga kostnader i projektet.

Transnationalitet 
Socialfondsprogrammet ESF+ 2021–2027 ska stödja satsningar på och koordinering av 
interregionala, gränsöverskridande och transnationella insatser där stödmottagarna finns i minst 
ett annat medlemsland. Programmet pekar på att transnationellt samarbete kan bidra till att 
effektivt lösa gemensamma utmaningar och användas som ett verktyg för innovation, lärande och
spridning av resultat. Tillsammans med samhällsaktörer och projekt i andra medlemsstater kan 
metoder utvecklas och system och policys förbättras inom relevanta politikområden. Programmet
betonar att transnationellt samarbete bidrar till att bygga ett gemensamt Europa genom att ge 
förutsättningar för sektors- och gränsöverskridande utbyte. Formerna för det transnationella 
samarbetet i projekt kan variera från studiebesök, kunskapsutbyte, jobb-skuggning till 
gemensamma utvecklingsprojekt.

I Socialfondsprogrammet lyfts transnationellt samarbete inom ramen för EU:s strategi för 
Östersjöregionen fram. EU:s strategi för Östersjöregionen är ett samarbete mellan EU:s länder 
runt Östersjön. Den antogs 2009 i syfte att möta gemensamma utmaningar som länderna i 
regionen står inför och där samarbete över gränserna är nödvändigt för att lösa 
gränsöverskridande problem som är svåra att lösa på egen hand. Strategin berör EU:s 
medlemsstater i regionen – norra Tyskland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finland, Sverige 
och Danmark. Strategin har tre huvudmål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka 
välståndet. Målet om ökat välstånd inbegriper en social dimension. Till strategin hör en 
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handlingsplan som är indelad i fjorton policyområden. Projekt som bidrar till EU:s 
Östersjöstrategi är projekt med en tydlig makroregional påverkan som bidrar till att nå strategins
mål och som bidrar till genomförandet av en eller flera åtgärder i handlingsplanen för EU:s 
Östersjöstrategi. Kopplingen till strategins mål och åtgärder ska vara tydliga.

Läs mer om Östersjöstrategin och dess handlingsplan här:
balticsea-region-strategy.eu

Transnationellt samarbete kan användas som ett verktyg för att skapa och sprida innovation samt
lärande mellan socialfondsfinansierade projekt i olika länder och därmed bidra med lösningar på 
gränsöverskridande samhällsutmaningar. Genom det transnationella samarbetet utvecklas de 
nyskapande idéerna och de innovativa koncepten som är en förutsättning för social innovation. 

Projektutvärdering
Projekt har möjlighet att, utifrån sina egna kunskapsbehov, upphandla utvärdering till projektet.
Beroende på hur behovet ser ut kan utvärderingen ligga till grund för lärande både under 
projektgenomförandet och efter avslutat projekt. I de fall där en projektägare väljer att knyta 
en utvärdering till projektet görs en bedömning av projektets utvärderingsbarhet i syfte att säkra
att det finns förutsättningar för en utvärdering.

Även om projektet väljer att inte ha en utvärdering är det ett krav att projektet säkerställer att 
projektet följs upp på ett ändamålsenligt sätt.

Klusterutvärdering
Projekt som finansieras av ESF+ kan komma att bli aktuella för klusterutvärderingar och andra 
typer av kunskapsutvecklande insatser som initieras av Svenska ESF-rådet. I händelse av att det 
blir aktuellt förväntas projekten vara tillgängliga för de som genomför insatsen.

Insatser inom Europeiska regionalfonden
Projekt i denna utlysning kan innehålla aktiviteter som faller inom ramen för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden. För mer information om regionalfonden, se www.tillvaxtverket.se.

Statsstöd 
Alla projekt ska bedrivas i enlighet med EU:s statsstödsregler (se främst artikel 107, Fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt). Projekt i denna utlysning kan innebära att statsstöd 
lämnas till företag.

Svenska ESF-rådet kan bevilja statsstöd enligt följande EU-regler om statsstöd: 
 så kallat försumbart stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 

december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (de minimisförordningen),

 stöd till utbildning enligt artikel 31 i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (GBER).

https://balticsea-region-strategy.eu/
https://balticsea-region-strategy.eu/
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I denna utlysning tillåts endast statsstöd i enlighet med de minimis-förordningen.

Se mer i bifogade beslutsvillkor. 

Bilagor att bifoga ansökan om stöd
 Avsiktsförklaringar (vid samverkan)
 Bekräftelse av ansökan

Bekräftelsebrevet är obligatoriskt att inkomma med för de projektägare som inte 
använder digital signering.

 Delegationsordning
Denna bilaga är obligatorisk för samtliga sökande.

 Deminimis-blankett
Dessa bilagor är obligatoriska för stödsökande som ska använda de minimis och gäller för 
de företag som vid ansökan om stöd är inlagda i Projektrummet som aktörer som 
deltagande företag.

 Inköpspolicy
Denna bilaga är obligatorisk för offentliga aktörer.

 Underlag firmatecknare (ideella org.)
 Årsbokslut (ideella organisationer)

Bilagor till utlysningen

 Beslutsvillkor

Praktisk information
För att säkerställa att ansökan är i linje med utlysningen uppmanas stödsökanden att kontakta 
Svenska ESF-rådet i ett tidigt skede. Vid frågor om denna utlysning kontakta våra regionala 
samordnare: 
Milos Radulovic. milos.radulovic@esf.se. 08-4573316
Heidi Knorn. heidi.knorn@esf.se. 08-4573309
Louise Andersson. louise.andersson@esf.se. 08-4573317
Ellinor Gullberg. ellinor.gullberg@esf.se. 08-4573315
Hans Millmark. hans.millmark@esf.se. 08-4573306
Marie-Louise Norrgård. marie-louise.norrgard@esf.se. 08-4573310
Peter PC Carlsson. peter.carlsson@esf.se. 08-57917138
Renée Berglund.renee.berglund@esf.se. 08-5791723

Vi kommer att anordna informationsmöten om utlysningen den 7 september samt den 8 
september. Mer information om detta samt anmälan kommer på hemsidan, 
https://www.esf.se/min-region/stockholm.

Svenska ESF-rådet kommer att bereda er ansökan under tidsperioden oktober – november 2022. 
De ansökningar som bedöms som godkända av Svenska ESF-rådet kommer att gå vidare till 
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prioritering hos Strukturfondspartnerskapet. Strukturfondspartnerskapets prioriteringsmöte är 
den 8 december 2022.

Ansökan om stöd ska lämnas på Svenska ESF-rådets digitala ansökningsformulär i Projektrummet 
som nås på www.esf.se. Senast klockan 16:00 den dagen utlysningen stänger ska ansökan om 
stöd vara inskickad i Projektrummet. En ansökan som inkommer efter denna tidpunkt kan inte 
beviljas. Ansökningsformuläret ska vara komplett vilket innebär att samtliga fält ska vara ifyllda.
De obligatoriska bilagorna ovan ska skickas in tillsammans med ansökan om stöd för att ansökan 
ska anses vara komplett. Undantaget är bekräftelse av ansökan, oavsett om den görs digitalt 
eller manuellt, som ska vara inskickad senast 24 timmar efter att utlysningen har stängt. Denna 
förlängda deadline när det gäller bekräftelsebrev beror på att det inte går att bekräfta ansökan 
innan den är inskickad i Projektrummet.

Svenska ESF-rådet kommer att publicera information på www.esf.se när det gäller vilka projekt 
som beviljas medel.  
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