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Europeiska socialfonden
Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar
kompetensutveckling.
Utlysning för Norra Mellansverige "Tilläggsutlysning till utlysning
2020/00020"

Utlysning
Svenska ESF-rådet utlyser 9 miljoner kronor till pågående projekt som bedrivas inom
Norra Mellansverige (Gävleborgs-, Dalarnas-, Värmlands län). Medfinansieringen ska uppgå
till 25%.
Utlysningen ryms inom programområde 1, specifikt mål 1.1 och avser en tilläggsutlysning till
pågående projekt inom utlysningen ”Kompetensutveckling inom digitalisering i Norra
Mellansverige” med diarienummer 2020/00020.
Tilläggsansökan kan avse en ansökan om utökat deltagarantal, förlängning av projekttid,
utökad metod, spridningsinsatser eller en kombination av dessa åtgärder genom
utökad/ändrad budget.
Utlysningen pågår 2021-10-25 – 2021-11-13.
Projektperioden pågår som längst fram till 2023-04-30.
Tilläggsutlysningen kan enbart sökas av pågående projekt inom
Programområde 1, inom utlysning 2020/00020.
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Bakgrund och syfte
Svenska ESF-rådet erbjuder pågående projekt inom Programområde 1 inom utlysning
2020/00020 möjligheten att söka tilläggsbeslut. Tilläggsansökan kan avse en ansökan om
om utökat deltagarantal, förlängning av projekttid, utökad metod, spridningsinsatser eller en
kombination av dessa åtgärder genom utökad/ändrad budget.

Kriterier för tilläggsansökan
Förutsättningarna för bifall av tilläggsansökan:
•
•
•
•
•

Tilläggsansökan ska uppfylla samtliga krav enligt programmet, urvalskriterier och
aktuell utlysning
Tilläggsansökan ska innehålla en beskrivning av varför ni söker tilläggsstöd samt hur
det kommer att påverka resultaten och effekterna av projektverksamheten
Upparbetningen av projektets nuvarande budget sker i förväntad takt så att hela den
tilldelade budgeten kommer användas enligt gällande beslut
Inskrivning av deltagare sker i förväntad takt.
Måluppfyllelsen i den pågående projektverksamheten är god och projektet är på god
väg att nå uppsatta mål.

Uppfyller inte tilläggsansökan ovanstående kommer tidigare beslut att gälla.

Förutsättningar för projekts genomförande
Projekttid och projektlängd:
Projekten kan pågå som längst t.o.m. 2023-04-30 och då endast för projekt som ESF-rådet
bedömer att den administrativa delen av projektgenomförandet fungerar väl.
Utlysningen:
Utlysningen öppnar den 25 oktober och stänger kl. 16.00 den 13 november 2021.
Tilläggsansökan görs genom ändringsanökan direkt i Projektrummet för det befintliga
projektet.
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