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Europeiska socialfonden
Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Utlysning ”Förstudier för överbryggning till kommande
socialfondsprogram i Småland och Öarna”
Nu finns möjlighet att söka stöd för förstudier inom Programområde 2 - Ökade övergångar
till arbete och studier, mål 2:1 - Kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden ska
komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.
Denna utlysning har som syfte att skapa en övergång mellan programperiod 2014-2020 och
2021-2027 genom att erbjuda möjlighet till förstudier i syfte att göra mer omfattande
omvärldsanalyser, mobilisera samverkansaktörer och utveckla idéer för kommande
projektansökningar.
Förstudier kan ha högst 400 000 kr i stöd per projekt och hela stödet betalas ut efter att
förstudien är genomförd.
Förstudierna syftar till att skapa väl underbyggda projektansökningar till den kommande
programperioden 2021-2027.
Svenska ESF-rådet avsätter 1,6 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Småland och
Öarna. Utlysningen riktar sig till projekt i form av förstudier inför genomförandet av
kommande socialfondsprogram. I denna utlysning krävs ingen medfinansiering från
projekten.
Utlysningen pågår 2020-06-17 – 2020-10-12. Utlysningen stänger kl. 16:00 den sista dagen.
Förväntade effekter av denna utlysning är väl underbyggda projektansökningar vid starten av
socialfondsprogrammet 2021-2027.
Förstudierna kan starta tidigast 4 januari 2021 och senast 30 juni 2021. Förstudierna kan
pågå som längst i 9 månader. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad
projektperiod efter ansökan från projektet eller på eget initiativ.
Utbetalning sker efter godkänd slutrapportering.
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Bakgrund
Den 1 april 2020 lämnade Svenska ESF-rådet enligt gällande uppdrag in ett programförslag
till regeringen för Socialfonden 2021-2027. Bedömning är att det är relevant att nu rusta för en
överbryggning till genomförandet av ett nytt socialfondsprogram. I detta arbete är det både
relevant att dra nytta av lärdomar från nuvarande programperiod och att blicka framåt mot
kommande behov och förutsättningar på den svenska arbetsmarknaden.
I programförslaget framgår att socialfonden fortsatt kommer att handla om att stärka
individers ställning på arbetsmarknaden, att hjälpa individer till sysselsättning och att minska
individers risk att hamna i arbetslöshet. En förändring är dock att programmet inte längre
utgår från fast definierade målgrupper knutet till ålder eller socioekonomisk ställning
utan erbjuder en bredare ansats med utgångspunkt i behov.
Dessa behov föreslås ta sin utgångspunkt i 5 tematiska målområden: Ekonomisk utsatthet,
Etablering på arbetsmarknaden, Återinträde på arbetsmarknaden, Instabil ställning på
arbetsmarknaden och Stabil ställning på arbetsmarknaden.
Inriktning
Utgångspunkten för denna utlysning är att skapa möjligheter för ett strategiskt
förberedelsearbete inför kommande projektansökningar i nästa programperiod.
Genom en överbryggning mellan pågående programperiod och nästkommande ges
möjligheten till förstudier i syfte att göra mer omfattande omvärldsanalyser, mobilisera
samverkansaktörer och utveckla idéer för kommande projektansökningar inom socialfonden
2021-2027. Inom ramen för denna utlysning ligger fokus på arbetslösa inklusive
långtidsarbetslösa och personer i omställning enligt definitionerna i de 5 tematiska
målområdena som beskrivs i programförslaget för Socialfondsprogrammet 2021-2027.
Exempel på områden för förstudier är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla,
Främja livslångt lärande,
Uppmuntra aktiv inkludering,
Stärka individer så att fler kommer i arbete,
Att fler klarar slutföra utbildningar
Bättre förutsättningar att klara omställning,
Utveckla organisationer mot breddad rekrytering,
Samordning för att möta individens behov,
Ökat preventivt arbete för ett hållbart arbetsliv,
Förutsättningar för att bättre kunna ta till vara resultat och effekter,
Påverka system så att fler kan validera sin kompetens och för att stärka den
strategiska kompetensförsörjningen.

Målgrupp
Utlysningen riktar sig till förstudier utan direkta deltagare. Dock uppmuntras att tänkta
deltagare i kommande satsningar på olika sätt involveras i förstudien.
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Vem kan söka
Utlysningen vänder sig till regionalt utvecklingsansvariga organisationer inom Småland och
Öarna (Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Kalmar och Region Gotland) eller
part som i samverkan med regionalt utvecklingsansvariga kan bidra till arbetsmarknadens
behov i Småland och Öarna.
Samverkan
I ansökan skall samverkan vara beskriven på ett sätt så att varje aktörs roll i projektet framgår
med tydlighet. Problemet skall ägas av projektägaren eller en definierad samverkanspart i
projektet. För att säkerställa att ansökningar ligger i linje med regionala utvecklingsstrategier
rekommenderas ansökare att föra dialog med regionalt utvecklingsansvariga på respektive
region.
Förväntade resultat och effekter
Väl underbyggda analyser inför kommande satsningar, utvecklade samverkansstrukturer inför
genomförande av Socialfondsprogrammet 2021-2027 och utvecklade projektidéer inför
kommande ansökningar. Dessa resultat skall redovisas och levereras genom en slutrapport.
Denna rapport skall godkännas av Svenska ESF-rådet utifrån på förhand fastställda kriterier,
vilket också är en förutsättning för utbetalning av klumpsumman.
Följande ska ingå i slutrapporten:
-

-

Resultat av analyser av utvecklade projektidéer inför kommande satsningar 20212027
Resultat av problem och behovsanalys med fokus på förstudiens tema och deltagare
Resultat av omvärldsanalys kopplad till förstudiens tema och deltagare inklusive
principerna för jämställdhet, tillgänglighet, och icke-diskriminering inklusive
könsuppdelad statistik.
Beskrivning av möjliga samverkansparter och hur samverkansformen kan se ut under
ett socialfondsprojekt.
Identifiering av metoder och/eller behov av nya metoder för deltagarna
Underlag som ligger till grund för slutrapporten, så som enkäter, intervjumaterial,
resultat av fokusgrupp, kartläggning av processer, kartläggning av kompetens, plan för
strategisk påverkan, rapport från studiebesök samt andra rapporter ska redovisas som
bilagor.

För att säkerställa att ansökan ryms inom socialfondsprogrammet och är i linje med utlysningen
kontakta ESF-rådets ansvarige kontaktperson för din region;
•
•
•

Jönköpings län: Dina Friis, tfn: 036-34 57 41.
Kronobergs län: Karl Selleby, tfn: 036-34 57 35.
Kalmar och Gotlands län: Holger Brügel, tfn: 036-34 57 38.
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Projekten ska bedrivas enligt ett resultatbaserat arbetssätt
Läs mer på https://www.esf.se/Vara-fonder/Socialfonden1/Genomfora/Att-arbetaresultatbaserat/.
Utlysningen
Utlysningen öppnar den 17 juni 2020 och stänger den 12 oktober 2020 kl. 16.00.
Ansökan ska lämnas elektroniskt via ansökningstjänsten i Projektrummet (www.esf.se).
Ansökningar inkomna efter sista datum och klockslag kommer att avvisas. Inga
kompletteringar kan göras om inte Svenska ESF-rådet begär detta.
Förutsättningar för ansökan om stöd och projektgenomförande med klumpsumma
Utlysningen avser förstudier som ersätts genom klumpsumma. Detta innebär:
• I Projektrummet anges den totala budgeten under rubriken Externa tjänster. Max
stöd är 400 000 kr.
• Ansökan om stöd ska kompletteras med en projektbudgetmall för
klumpsummeprojekt (https://www.esf.se/Varafonder/Socialfonden1/Projektekonomi/Budgetmallar/)
• Budgeten redovisas i mallen för budgetspecifikation - utifrån enhetskostnader, 15
procent indirekta kostnader samt övriga faktiska stödberättigade kostnader.
• Eftersom det avser en förstudie ska den stödsökande vara restriktiv med köp av
utrustning och material. Förstudien ska inte användas för bestående inköp.
• Det är inte möjligt att upphandla hela förstudien.
Under beredningen av ansökan om stöd resursbedöms budgeten och därefter kommer
klumpsummebeloppet att fastställas.
Utbetalning av klumpsumman sker efter att en godkänd slutrapport har inkommit.
Slutrapporten ska uppfylla de krav som framgår av denna utlysning samt de krav som
kommer att fastställas i beslutet om stöd. Inkommer ingen godkänd slutrapport kommer inget
stöd att utbetalas. Inga delutbetalningar är möjliga. Förskott kan beviljas utifrån befintligt
regelverk – läs mer om förskott här – https://www.esf.se/Varafonder/Socialfonden1/Projektekonomi/Likviditet-och-Forskott/.
Ansökan samt budget görs i Projektrummet på www.esf.se . De schabloner och
enhetskostnader som Svenska ESF-rådet publicerar är tvingande och ska användas för
budgetering vid ansökan och under beviljat projekts genomförande. Beräkningsunderlag på
mer detaljerad nivå ska lämnas in samtidigt med ansökan, se avsnitt om bilagor sist i detta
dokument.
Horisontella principer ska säkras
• En jämställdhets-, icke-diskriminerings- och tillgänglighetsanalys ska ingå i projektets
problemanalys, som inkluderar könsuppdelad statistik.
• Mål och indikatorer ska ha jämställdhets-, icke-diskriminerings- och
tillgänglighetsperspektiv.
• Aktiviteterna ska främja jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet i enlighet
med analys, mål, och indikatorer.
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•
•
•

Projektet ska följa upp att jämställdhets-, icke-diskriminerings- och
tillgänglighetsmålen nås.
I denna utlysning är det möjligt att välja att även arbeta med hållbar utveckling.
Fördjupad analys av tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet ska bedrivas enligt standarden för jämställdhetsintegrering. Läs mer på
https://www.esf.se/Vara-fonder/Socialfonden1/Overgripande-information-omsocialfondsprogrammet/Horisontella-principer/.
Uppföljning
Uppföljning av förstudier genomförs av Svenska ESF-rådet genom en dokumenterad
resultatuppföljning vid halvtid. Vid behov kan ytterligare uppföljningar ske.
Transnationellt samarbete
Ej aktuellt i denna utlysning.
Kostnadseffektivitet och lagen om offentlig upphandling (LOU)
Samtliga stödsökanden 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 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.
Statsstöd
Ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden omfattas av EU:s regler om statsstöd.
Möjlighet att lämna ekonomiskt stöd till näringslivet regleras av artiklarna 107-109 i Fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och Förordning (2015:61) om statligt
stöd inom det nationella socialfondsprogrammet.
Om stödsökande och någon eller några av stödmottagarna i projektet, vilken/vilka bedriver en
ekonomisk verksamhet, mottagit statsstöd i enlighet med artiklarna 107-109 i EUF-fördraget
eller stöd av mindre betydelse under innevarande och de två närmaste beskattningsåren ska
sökanden lämna en skriftlig redogörelse eller redogörelse i elektronisk form för mottagna
statsstöd
Socialfondens nationella urvalskriterier
Inom Socialfonden finns ett antal nationella urvalskriterier. De nationella urvalskriterierna
ingår som ett av bedömningsmomenten i den urvalsmodell som ska tillämpas vid prövning av
inkomna ansökningar.
• Projektet ska bidra till utlysningens och programmets förväntade resultat och effekter.
• Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.
• Av projektansökan ska det framgå hur projektet utgått från målgruppens behov.
• Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för
resultat.
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•
•

•
•
•

Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos projektorganisationen.
Projektet ska uppfylla kraven som ställs vid ansökningstillfället gällande horisontella
principer. I ”Standarden för jämställdhetsintegrering” och ”Standarden för
tillgänglighetsintegrering” finns information om vilka krav som ställs. Det finns även en
guide att ta del av om hur projektet bör arbeta med icke-diskriminering som
förhållningssätt och perspektiv. Samtliga dessa underlag finns på www.esf.se.
Projekt ska involvera relevant samverkan för att nå projektmålen.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder
Utlysningen bygger på följande av Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder:
• Projektens inriktning ska bidra till målen i respektive regions utvecklingsstrategi.
• Projekt som fokuserar på en specifik målgrupp prioriteras.
• Projekt som omfattar samverkan mellan flera aktörer, företag och organisationer över
kommun- och länsgränser, s.k. samverkansprojekt.
Bilagor till ansökan
Samtliga underlag bifogas i projektrummet under sektionen ”Dokument”.
• Budgetmall klumpsummeprojekt – förstudier med beräkningsunderlag för
klumpsumma (https://www.esf.se/Varafonder/Socialfonden1/Projektekonomi/Budgetmallar/)
• Upphandlingsplan och upphandlingspolicy för den sökandes organisation
• Missiv/Bekräftelse av ansökan undertecknat av behörig företrädare
(https://www.esf.se/Vara-fonder/Socialfonden1/Ansoka/Ansok-om-stod/)
• Delegationsordning som beskriver personers rättigheter att företräda den sökande
organisationen.
• Avsiktsförklaringar från samverkansaktörer.
• Eventuell redogörelse för statsstöd.
Viktiga dokument
• Socialfondsprogrammet 2014-2020.
• Regionala handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, Småland och
Öarna.
• Socioekonomisk analys Småland med Öarna (ESF).
• OECD Territorial Reviews Småland - Blekinge.
• Handledning till budgetmall.
• Standard till jämställdhetsintegrering och tillgänglighet.
Ovanstående dokumenten finns på vår hemsida www.esf.se/sv/Min-region/Smaland--Oarna/.
På www.esf.se/projektekonomi finns ytterligare information om budget och redovisning.
Regionala utvecklingsstrategier (RUS) för Region Jönköpings län, Region Kronoberg,
Regionförbundet i Kalmar län och Region Gotland finns på respektive regions hemsida.

Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

7
Beslutsdatum
2020-06-17
Diarienummer

2020/00453

För mer information kontakta oss gärna
Medarbetare på Svenska ESF-rådet Småland och Öarna
• Holger Brügel, samordnare, 036-34 57 38, holger.brugel@esf.se
• Dina Friis, samordnare, 036-34 57 41, dina.friis@esf.se
• Karl Selleby, biträdande regionansvarig, 036-34 57 35, karl.selleby@esf.se
• Albert Söderlind, ekonom, 036-34 57 42, albert.soderlind@esf.se
Kontaktuppgifter till Regionerna:
•
•
•
•

Region Jönköpings län: Marie Brander, marie.brander@rjl.se
Region Kalmar län: Marie Stegefors, maria.stegefors@regionkalmar.se
Region Kronoberg: Josefine Wilhelmsson, josefine.wilhelmsson@kronoberg.se
Region Gotland: Roland Engkvist, roland.engkvist@gotland.se

Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

