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Nationell tilläggsutlysning Fead insatser 2020 - 2022, fonden för europeiskt
bistånd för dem som har det sämst ställt.
Utlysning
Svenska ESF-rådet avsätter högst 10 098 473 kronor till pågående Fead-projekt.
Projekten kan starta tidigast den 1 juli 2020. Projekten ska avslutas senast den 30
juni 2022. Svenska ESF-rådet har möjlighet att besluta om förlängning.
Utlysningen stänger kl. 16:00 onsdagen den 18 september 2019.
Utlysningen riktar sig till
pågående Fead projekt vilka är beviljade inom ramen för utlysning 2018/00329

Bakgrund
Svenska ESF-rådet erbjuder pågående projekt med stöd av Fead möjligheten att söka
tilläggsbeslut. Det är m.a.o. enbart pågående projekt med stöd från Fead som kan
söka till denna utlysning.
Tilläggsbesluten avser utökad budget, förlängning av projekttiden, eventuellt
förändrade aktiviteter, utökat antal deltagare samt ytterligare ändringar av betydelse.
Kriterier för ansökan
• Tilläggsansökan skall uppfylla samtliga krav enligt programmet, urvalskriterier och
aktuell utlysning. (2018/00329)
• Tilläggsansökan ska innehålla en beskrivning av varför ni söker tilläggsstöd samt hur
det kommer påverka resultaten och effekterna av projektverksamheten
• Upparbetning av projektets nuvarande budet beräknas att ske i förväntad takt så att
den tilldelade budgeten används enligt beslut.
• Redovisning av deltagare beräknas att ske i förväntad takt.
• Projektets verksamhet fortlöper enligt beslut och ligger väl i linje med angivna mål
och effekter.
• Planerade aktiviteter i enlighet med OP2 genomförs på samma sätt som i pågående
projektverksamhet. Om nya aktiviteter kommer genomföras, ska det framgå i
ansökan.
Uppfyller inte tilläggsansökan ovanstående kommer tidigare beslut att gälla.
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Kostnadseffektivitet och lagen om offentlig upphandling (LOU)
Samtliga stödsökande ska vid köp av varor och tjänster verka för att kostnadseffektivitet
uppnås. Stödsökande som är upphandlande enheter enligt LOU ska även tillämpa denna
lag inom projektverksamheten. Stödsökande i den ideella och privata sektorn är normalt inte
berörda av LOU. Här krävs istället att projektägaren kan visa att den har agerat på i övrigt
affärsmässiga villkor, vilket i normalfallet innebär att köp av varor och tjänster ska utsättas
för konkurrens och att principerna om likvärdighet, icke diskriminering, öppenhet, ömsesidigt
godkännande samt proportionalitet beaktas så att kostnadseffektivitet uppnås.
Utlysningen
Utlysningen öppnar den 22 juli 2019 och stänger klockan 16.00 onsdagen den 18 september
2019.
Ansökan om stöd för förlängningen görs i form av en ändringsansökan via projektrummet
där ny budget, nytt slutdatum, revidering av antalet deltagare samt om det är aktuellt nya
aktiviteter anges. Bilagor skickas via e-post till fead@esf.se.
Vid frågor kring denna utlysning kontakta Mikael Öhrner mikael.ohrner@esf.se
eller Johan Nordqvist johan.nordqvist@esf.se

