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Europeiska socialfonden
Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar
kompetensutveckling.
Tilläggsutlysning för projekt inom utlysning
Småland och Öarna - En jämställd och inkluderande
arbetsmarknad dnr. 2015/00407
Nu kan ni söka stöd för förlängning av pågående projekt inom utlysning 2015/00407 En
jämställd och inkluderande arbetsmarknad, programområde 1, specifikt mål 1.1
Kompetensutveckling för anställda.
Svenska ESF-rådet utlyser 4 000 000 miljoner kronor för förlängning av pågående projekt
inom utlysning 2015/00407 En jämställd och inkluderande arbetsmarknad, som ska bedrivas i
Småland och Öarna. Medfinansieringen är 25 procent.

I aktuell utlysning erbjuder Svenska ESF-rådet möjlighet för pågående väl fungerande
projekt att genom tilläggsbeslut vidareutveckla verksamheten i projektet under en
period om högst 12 månader. Tilläggsbeslutet kan avse utökning av budget,
förlängning av projektperiod, utökat metodarbete, implementeringsarbete,
spridningsinsatser eller en kombination av dessa insatser.
Maximal förlängning av projekttiden är 12 månader. Projekten kan pågå som längst
till och med 31 januari 2020.
Utlysningen öppnar 25 oktober 2018 och stänger 9 november 2018. Tänk på att
utlysningen stänger klockan 16.00 den sista ansökningsdagen. Efter denna tidpunkt
kan inga kompletteringar göras, såvida inte Svenska ESF-rådet begär detta.
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Bakgrund till utlysningen
I juli 2015 utlyste Svenska ESF-rådet i Småland och Öarna medel i utlysningen (dnr
2015/00407) En jämställd och inkluderande arbetsmarknad, programområde 1, specifikt mål
1.1 Kompetensutveckling för anställda.
Det är projekten som beviljades medel från denna utlysning som omfattas av den nu aktuella
tilläggsutlysningen.

Förutsättningar för tilläggsutlysningen
Intentionen med tilläggsutlysningen är att möjliggöra för välfungerande projekt att förlänga eller
vidareutveckla sitt arbete under en period om 9-12 månader. Tilläggsbeslutet kan avse utökning
av budget, förlängning av projektperioden, utökat metodarbete, implementeringsarbete,
spridningsinsatser eller en kombination av dessa insatser. Det ska tydligt i ansökan framgå vilka
aktiviteter som ska genomföras under förlängningen, samt vilka resurser som behövs.
För att en ansökan i tilläggsutlysningen ska kunna godkännas ska följande kriterier vara
uppfyllda:
• tilläggsansökan uppfyller kraven enligt Socialfondsprogrammet, nationella urvalskriterier
och utlysningen (dnr 2015/00072)
• tilläggsansökan innehåller en relevant motivering för stöd
• projektets budget ska ha upparbetats i förväntad takt, dvs att hela den tilldelade
budgeten kommer att användas enligt beslutet
• måluppfyllelsen ska vara god.
Ansvarig samordnares bedömning ska vara att projektet har förutsättningar att nå uppsatta eller
reviderade mål.
Om tilläggsansökan inte uppfyller ovanstående kriterier kommer tidigare beslut att gälla

Övrig information
Ansökan om förlängning görs av sökanden med en ansökan om ändring i projektrummet.
Notera att det tydligt behöver framgå motivering till ökat stöd och vad som ska genomföras
under tilläggsperioden.
Bilagor till ändringsansökan
Följande bilagor ska skickas till smalandochoarna@esf.se till en samordnare på regionkontoret i
samband med ändringsansökan:
• Förändringsteori för projektet
• Ändringsansökan undertecknat av behörig företrädare
• Delegationsordning som beskriver personers rättigheter att företräda den sökande
organisationen.
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På vår hemsida www.esf.se/projektekonomi finns information om budget och redovisning.

För mer information kontakta oss gärna
•
•
•
•

Holger Brügel, samordnare, 036-34 57 38
Dina Friis, samordnare, 036-34 57 41
Albert Söderlind, ekonom, 036-34 57 42
Hans Palm, ekonom, 036-34 57 34
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