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Utlysning för den nationella enheten –
”React-EU – insatser för arbetslösa under pandemin”
Nu finns det möjlighet att söka stöd för projekt inom Programområde 5 – React-EU.
Svenska ESF-rådet utlyser 450 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas på nationell nivå (av en aktör med
projektverksamhet i flera regioner) eller i en enskild region (vars projektverksamhet är avgränsad till Svenska ESFrådets regionindelning).
I den här utlysningen krävs ingen medfinansiering.
Målgruppen för Programområde 5 React-EU i socialfondsprogrammet är kvinnor och män som har blivit arbetslösa
under pandemin och som behöver insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden i syfte att så snabbt som
möjligt komma i arbete.
Förväntade resultat av projekten är:
Fler arbetslösa kvinnor och män kan ta del av insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och
övergå till arbete eller utbildning eller kommer närmare arbetsmarknaden genom att få förutsättningar att söka
arbete eller utbildning.
Förväntade effekter av utlysningen är:
Arbetslöshet och utanförskap till följd av pandemin har motverkats.
Ökad delaktighet för individen på arbetsmarknaden och en kompetensutveckling som bidrar till att möta
arbetsgivarnas framtida behov.
Utlysningen pågår mellan 16 augusti 2021 och 24 september 2021. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista
ansökningsdagen.
Projekten kan starta tidigast 1 december 2021 och senast 1 januari 2022. Projekt kan pågå som längst till 30 april
2023. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projekttid efter ansökan från projektet eller på eget
initiativ.
Organisationer som ämnar att söka stöd inom utlysningen uppmanas att ta en tidig kontakt med Svenska ESF-rådet
med hänvisning till utlysningens korta tidsperiod.
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Bakgrund
Det svenska programmet för Socialfonden 2014–2020 genomförs som en del av Europa 2020-strategin som
är EU:s strategi för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. Fondmedlen ska användas till att förstärka och
utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till Europa 2020-strategins uppfyllande.
Den 11 mars 2020 deklarerade WHO att coronavirusspridningen hade nått pandemisk nivå.
Coronapandemin och dess följdverkningar har inneburit att situationen på arbetsmarknaden har försämrats
betydligt. Utifrån detta har EU-kommissionen tilldelat Svenska ESF-rådet ytterligare medel inom ramen för
React-EU för att införa programområde 5. Medlen ska användas för att komplettera och förstärka den
nationella arbetsmarknadspolitiken så att fler kvinnor och män som har blivit arbetslösa under pandemin får
del av insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden i syfte att så snabbt som möjligt komma i
arbete.
Sysselsättningen har minskat i många grupper på arbetsmarknaden till följd av pandemin och minskningen
har varit särskilt stort för personer med tidsbegränsade anställningar, ungdomar och kvinnor.
Arbetslösheten har ökat snabbt i alla grupper, men framför allt bland unga, personer med högst
förgymnasial utbildning och utomeuropeiskt födda. Arbetslösheten har stigit ungefär lika mycket bland män
och kvinnor, men kvinnors sysselsättningsgrad har minskat mer.
Sedan fjärde kvartalet 2020 har en återhämtning skett på arbetsmarknaden och sysselsättningen ökat
samtidigt som arbetslösheten minskade tydligt. Läget på arbetsmarknaden väntas dock vara fortsatt
allvarligt framöver, även om sysselsättningsfallet begränsas av att företagen i stor utsträckning tillämpar
korttidspermittering. Det försämrade pandemiläget i början av 2021 riskerar att ytterligare försämra läget på
arbetsmarknaden och har föranlett åtgärder såsom förlängning av det utökade stödet vid
korttidspermittering. Sysselsättningen bedöms fortsatt öka något 2021, men det sker långsamt eftersom
många företag i första hand ökar produktionen genom att öka arbetstiden bland redan anställda när
korttidspermittering fasas ut. Arbetslösheten väntas fortsatt vara högre i slutet av 2022 än innan krisen.
Risken för att bli långvarigt arbetslös är särskilt stor i grupper som sedan tidigare har en svag förankring på
arbetsmarknaden.
Krisen medför att strukturomvandlingen på arbetsmarknaden påskyndas. Det innebär i sin tur andra krav på
arbetskraftens kompetenser, vilket riskerar att öka obalanserna på arbetsmarknaden och att arbetslösheten
permanentas på en högre nivå. En del arbeten som försvinner kommer inte tillbaka.
Pandemin visar på vikten av omställning. Den som förlorat arbetet behöver därför goda möjligheter att ställa
om till ett nytt jobb, bland annat för att minska kompetensbristen inom vissa yrken och för att möta
arbetsgivarnas behov när ekonomin vänder.
React-EU möjliggör satsningar som bidrar till övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Det kan till exempel
handla om insatser med grön och digital inriktning för de arbetslösa.
Av de medel i React-EU som tilldelats Sverige är 75% avsatt till Arbetsförmedlingen som kommer att driva
ett eget projekt inom programområde 5. Resterande 25% av medlen kan sökas av andra aktörer och
hanteras inom ramen för denna utlysning.

Inriktning och innehåll
Utlysningen efterfrågar projekt som inriktar sig på att arbeta för att fler kvinnor och män som har blivit
arbetslösa under pandemin kan ta del av insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och
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övergå i arbete eller i utbildning eller kommer närmare arbetsmarknaden genom att få förutsättningar att
söka arbete eller utbildning. Exempel på insatser kan vara stöd i att hitta och söka jobb, matchande
insatser, kompetenshöjande utbildningar (till exempel med grön och digital inriktning för att främja
övergången till en koldioxidsnål ekonomi), kartläggning, information om arbetsmarknaden,
karriärvägledning, yrkes- och studieförberedande insatser som kan inkludera motiverande och
hälsofrämjande insatser och olika typer av praktiskt stöd, till exempel för att stärka språk- eller digitala
kunskaper hos individen. Insatserna ska ge förutsättning för att få ett varaktigt arbete, eller
kompetensutveckling för omställning till arbete.

Målgrupp
Målgruppen för Programområde 5 React-EU i socialfondsprogrammet är kvinnor och män som har blivit
arbetslösa under pandemin och som behöver insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden i syfte
att så snabbt som möjligt komma i arbete. Till exempel kan det vara unga eller utrikes födda, som behöver
insatser för att komma i arbete eller utbildning (reguljär eller annan) som bedöms vara en förutsättning för
att få ett varaktigt arbete, eller som behöver kompetensutveckling för omställning till arbete. För att
betraktas som att ha blivit arbetslös under pandemin gäller datumet för när WHO klassade covid-19 som en
pandemi, det vill säga den 11 mars 2020 och framåt. I ansökan ska stödsökande organisation redovisa
hur projektet säkerställer att projektdeltagarna är den utpekade målgruppen för utlysningen, det vill
säga kvinnor och män som har blivit arbetslösa under pandemin.

Vilka kan söka 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. 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. I de fall stödsökande organisation är beroende av andra organisationer för att
få deltagare till projektet ska en avsiktsförklaring från berörda organisationers engagemang i projektet
bifogas ansökan. Avsiktsförklaringen ska visa att projektet har säkerställt deltagare i den omfattning
stödsökande organisation planerar för. Vid behov av samarbete med Arbetsförmedlingen för att få deltagare
till projektet, ska avsiktsförklaringen vara centralt förankrad hos Arbetsförmedlingen. Det kommer att
kontrolleras i samband med beredningen av ansökan.
I de fall stödsökande organisation ska samverka med annan organisation, det vill säga driva projektet
tillsammans under jämförbara villkor, ska samverkansavtal upprättas och bifogas ansökan. I avtalet skall
samverkan vara beskriven på ett sätt så att varje aktörs roll i projektet framgår med tydlighet, inklusive roller
i projektorganisation och projektstyrning.
Stödsökande organisationer förväntas i övrigt:
•
•

Ha ekonomisk och organisatorisk kapacitet att driva projekt som hjälper arbetslösa att undvika
långtidsarbetslöshet.
Ha administrativ kapacitet att planera, genomföra och redovisa verksamheten enligt Svenska
ESF-rådets föreskrifter.
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Att bedriva projekt med stöd av Socialfonden innebär även ett ekonomiskt åtagande som fordrar en god
likviditet.

Förväntade resultat och effekter av projekten
Förväntade resultat i projekten i utlysningen är:
•

Fler arbetslösa kvinnor och män kan ta del av insatser för att stärka sin ställning på
arbetsmarknaden och övergå till arbete eller utbildning.

Förväntade effekter av utlysningen är:
•
•

Arbetslöshet och utanförskap till följd av pandemin har motverkats.
Ökad delaktighet för individen på arbetsmarknaden och en kompetensutveckling som bidrar till att
möta arbetsgivarnas framtida behov.

Projekt i den här utlysningen kan bedrivas på nationell nivå (av en aktör med projektverksamhet i flera
regioner) eller i en enskild region (vars projektverksamhet är avgränsad till Svenska ESF-rådets
regionindelning).

Resultatbaserat arbetssätt
Projekt ska ha resultatfokus med ett tydligt beskrivet samband mellan problem- och behovsanalys
kopplat till målgruppen, resurser, aktiviteter, resultat och effekter. De horisontella principerna ska
integreras i projektets alla delar.
I samband med ansökan ska ett utkast till en förändringsteori tas fram och biläggas ansökan.
Mall för förändringsteori: Verktyg för förändringsteori
Hänvisning: Att arbeta resultatbaserat

Förutsättningar för ansökan om stöd och projektets genomförande
En ansökan görs för hela projektperioden och omfattar tre faser:
•
•
•

Analys- och planeringsfas (2-4 månader)
Genomförandefas (varierar i längd med hänsyn till övriga två faser)
Avslutsfas (1-2 månader)

Av ansökan ska det framgå hur lång tid respektive fas tar i anspråk.

Analys- och planeringsfas
För att projektet ska kunna övergå från analys- och planeringsfas till genomförandefas ska följande punkter
vara uppfyllda:
•

Utarbetade mål, indikatorer, förväntade resultat och effekter
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•
•

Upprättande av projektorganisationens struktur samt bildande av styrgrupp
Uppdaterad tids- och aktivitetsplan där aktiviteterna tydligt kopplas till projektets förväntade resultat
och effekter

Ett jämställdhets-, icke-diskriminerings- och tillgänglighetsperspektiv ska inkluderas i samtliga delar.
Analys- och planeringsfasens verksamhet ska redovisas till Svenska ESF-rådet i form av en rapport där
redovisning av ovanstående punkter ska ingå. Om inte projektets rapport godkänns kan projektet komma att
avbrytas.

Genomförandefas
Under genomförandefasen genomförs projektets huvudsakliga verksamhet, i syfte att uppnå de resultat och
effekter projekten eftersträvar.

Avslutsfas
Under projektens avslutsfas ska projektet avslutas på ett strukturerat sätt. Följande insatser kan
genomföras i avslutsfasen.
•
•
•
•

Uppföljning av resultat och effekter.
Uppföljningar på individnivå av de deltagare som lämnat projektet.
Färdigställande av slutrapport.
Ekonomisk slutredovisning av projektet.

Horisontella principer – Integrerat arbete med jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering
Alla socialfondsprojekt ska i sin verksamhet integrera de horisontella principerna. Dels ska de bidra till en
breddad syn på kompetens hos arbetsgivare och samverkanspartners, dels ska de säkerställa att vissa
grupper inte exkluderas i projekten. Övergripande syfte är att bidra till ett hållbart och inkluderande arbetsliv,
en väl fungerande arbetsmarknad och varaktig ökad sysselsättning på sikt.

Jämställdhetsintegrering
Ett jämställdhetsperspektiv ska vara integrerat i projektverksamheten genom att kunskap om kvinnors och
mäns olika förutsättningar och villkor på arbetsmarknaden används i analys- och planeringsarbetet samt i
projektgenomförandet. Jämställdhetsintegrering innebär att systematiskt arbeta in ett
jämställdhetsperspektiv i alla steg gällande projektplanering, beslutsfattande och utförande samt vid
uppföljning och utvärdering av projektverksamheten. Projektet ska bedrivas enligt standarden för
jämställdhetsintegrering. Hänvisning till stöddokument:
Standard för jämställdhetsintegrering

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Tillgänglighet ska bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad som ger möjligheter för fler personer med
funktionsnedsättning att få arbete på lika villkor. Avsikten är att identifiera och undanröja hinder för
tillgänglighet och på så sätt möjliggöra för kvinnor och män med funktionsnedsättningar att bli delaktiga i
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projektets insatser. Projektet ska bedrivas enligt standarden för tillgänglighetsintegrering. Hänvisning till
stöddokument: Standard för tillgänglighetsintegrering

Icke-diskriminering
Frihet från diskriminering är en mänsklig rättighet. I svensk lagstiftning finns skydd mot diskriminering som
har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det
innebär att det i projekten ska finnas en god kunskap om förekomst av och mekanismer bakom
diskriminering och att denna kunskap används i utformning och genomförande av projekten.

Hållbar utveckling
I denna utlysning är det möjligt att arbeta med hållbar utveckling. Hållbar utveckling har tre dimensioner: en
ekonomisk, en social och en ekologisk (miljömässig). Alla tre är nödvändiga för att samhället ska utvecklas i
en god riktning, där resurser används på ett smart sätt så att även framtida generationer ska kunna få sina
behov tillgodosedda.

Läs mer på
Horisontella principer

Utvärdering
Ingen utvärdering är aktuell på projektnivå. En gemensam utvärdering kommer att genomföras på nationell
nivå. Däremot ska redovisade projektresultat kunna följas upp.

Projektekonomi
Budget
Ansökan samt budget görs i Projektrummet på www.esf.se De schabloner och enhetskostnader som
Svenska ESF-rådet publicerar är obligatoriska. I denna utlysning tillämpas Svenska ESF-rådets
enhetskostnader och förenklingsåtgärder i enlighet med vad som gäller för programområde 2. För
programområde 5 gäller alltså samma budgetförutsättningar som för programområde 2. Detta innebär att
projekt ska budgeteras på basis av enhetskostnadsberäknade personalkostnader som inkluderar en 40
procents schablon för att täcka projektets övriga kostnader. För mer information om budgetering se
handledning i projektekonomi pogramområde 2 personal samt www.esf.se/projektekonomi
En budget ska göras för hela projektperioden. Det vill säga en budget för analys- och planeringsfasen och
en budget för genomförande- och avslutningsfasen.
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Medfinansiering
Denna utlysning ställer inga krav på medfinansiering.

Statsstöd
Ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden omfattas av EU:s regler om statsstöd. Möjlighet att lämna
ekonomiskt stöd till aktörer regleras av artiklarna 107–109 i Fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och Förordning (2015:61) om statligt stöd inom det
nationella socialfondsprogrammet.

Kostnadseffektivitet och lagen om offentlig upphandling (LOU)
Alla EU-projekt ska präglas av kostnadseffektivitet. Detta innebär att EU-medlen ska användas så effektivt
och ändamålsenligt som möjligt, och att alla åtgärder ska genomföras till lägsta möjliga kostnad. Upptagna
kostnader i projektbudgeten måste därför tydligt motiveras hur de på ett effektivt sätt bidrar till att nå
projektets uppställda mål.
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 i stället 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.

Urvalskriterier
Ansökningar som kommit in till Svenska ESF-rådet innan utlysningen har stängt kommer prövas utifrån de
nationella urvalskriterierna. Urvalskriterierna är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål och förväntade resultat. 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.
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.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.
Projekt som involverar för projektmålen relevant samverkan och då särskilt samverkan med
Arbetsförmedlingen ska prioriteras.

Vid konkurrens om medlen i utlysningen kommer de tre första urvalskriterierna ovan att viktas
högst.
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Ansökan och bilagor
Utlysningen öppnar den 16 augusti 2021 och stänger kl.16:00 den 24 september 2021.
Ansökan görs i Projektrummet https://ansokan.esf.se/login/login.html. Bilagor bifogas ansökan i
Projektrummet. OBS! Projekt i denna utlysning måste ha ett projektnamn som börjar med ordet ”React-EU”.
Bilagor att bifoga ansökan:
•
•
•
•
•

Underskrivet missiv – bekräftelse av ansökan (inskannat)
Specificerad budget enligt ESF-rådets projektbudgetmall 2021-1 för PO 2
Utkast till förändringsteori för projektet
Avsiktsförklaringar om engagemang i projektet från deltagande organisationer som inte är
stödsökande organisation, men som ska stötta projektet.
Samverkansavtal mellan stödsökande organisation och annan organisation som ska driva projektet
tillsammans.
Mallar för ovanstående bilagor finns på www.esf.se

Kontakt
Kontaktpersoner
Sydsverige: Liselott Kindborg, Biträdande regionansvarig i Sydsverige, liselott.kindborg@esf.se
Småland och Öarna: Dina Friis, Regional samordnare, dina.friis@esf.se
Västsverige: Pernilla Hofmann, Regional samordnare, Pernilla.Hofmann@esf.se
Östra Mellansverige: Niclas Källberg, Regional samordnare, Niclas.Kallberg@esf.se
Stockholm: Benjamin Skogqvist, Biträdande regionansvarig i Stockholm, benjamin.skogqvist@esf.se
Norra Mellansverige: Per-Åke Fredriksson, Biträdande regionansvarig i Norra Mellansverige, perake.fredriksson@esf.se
Mellersta Norrland: Camilla Aronsson, Biträdande regionansvarig i Mellersta Norrland,
camilla.aronsson@esf.se
Övre Norrland: Sean Black, Regional samordnare, Sean.Black@esf.se
Nationella enheten: Hanna Hedman, Nationell samordnare, Hanna.Hedman@esf.se
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