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Insats av strategisk betydelse
Utlysningsspecifika förutsättningar: Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningen
kan komma att avbrytas. Detta beror bland annat på att EU-kommissionen ännu inte har godkänt
Sveriges program inom Europeiska socialfonden plus och att regeringen ännu inte beslutat om ny
svensk fondgemensam förordning. En förutsättning för att möjligheten att ansöka om stöd ska
öppna är, bland annat, att programmet godkänns och att en förordning beslutas.
I utlysningstexten görs hänvisningar till bifogade beslutsvillkor. Eftersom den svenska
fondgemensamma förordningen ej är beslutad finns dessa beslutsvillkor i nuläget inte bifogade
men de kommer att finnas tillgängliga när Svenska ESF-rådet öppnar upp för möjligheten att
ansöka om stöd.
Utlyst belopp: 15 000 000 kronor
Utlysningens startdatum: 2022-09-01
Utlysningens slutdatum: 2022-10-06
Notera att utlysningen stänger klockan 16:00 sista ansökningsdagen. Svenska ESF-rådet kan efter
denna tidpunkt endast begära in de kompletteringar eller förtydliganden som behövs för att
kunna fatta ett beslut.
Region: ESF Nationellt
Geografiskt område: Projekten inom denna utlysning ska bedrivas i hela landet.
Programområde
Denna utlysning är inom Programområde E, Social Innovation. Programområde E möter de
tematiska målområdena etablering och återinträde på arbetsmarknaden samt ekonomisk
utsatthet och ska möjliggöra för nyskapande och effektivare lösningar för att möta utmaningar
och behov inom exempelvis social inkludering, arbetsmarknad, utbildning eller
kapacitetsuppbyggnad. Insatser inom området kan med fördel genomföras i partnerskap mellan
aktörer inom den idéburna, privata eller offentliga sektorn, och ska syfta till att med innovativa
angreppssätt leverera samhällstjänster med hög kvalitet och effektivitet. Insatser inom
programområde E kan bidra till metodutveckling, samarbete över gränser och nya tankesätt.
Programområde E beslutas på nationell nivå.
Medfinansiering från projektet: 5 %
Projektens tidigast möjliga startdatum: 2022-12-01
Svenska ESF-rådet Huvudkontoret

Telefon: 020-33 33 90

Besöksadress: Drottninggatan 9, 3 tr

Fax: 08-579 171 01

Postadress: Box 397, 801 05 Gävle

Webbplats: www.esf.se

[Här placeras tagline]
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Projektens senast möjliga startdatum: 2022-12-31
Projektens senast möjliga slutdatum: 2025-12-30
Beviljade projekt ska följa de relevanta beslutsvillkor som finns som bilaga till denna utlysning.
Bakgrund
Social innovation definieras inom ESF+ som verksamhet som är social både till sitt ändamål och
sina medel, särskilt sådan verksamhet som avser utveckling och genomförande av nya idéer (när
det gäller produkter, tjänster, metoder och modeller), och som samtidigt tillgodoser sociala
behov och skapar nya sociala relationer eller samarbeten mellan offentliga organisationer,
civilsamhällesorganisationer eller privata organisationer, varigenom samhället gynnas och dess
förmåga att agera förstärks.
Att social innovation är "socialt i sina mål" innebär att det huvudsakliga syftet är att öka
människors välmående, inkludering och egenmakt, särskilt för dem som befinner sig i en socialt
eller ekonomiskt utsatt livssituation. Att social innovation är "socialt i sina medel" innebär att
det utvecklas genom kollektiva processer, med nya sociala praktiker, relationer och strukturer.
Nytänkande samverkan mellan olika samhällssektorer, organisationer och enheter ses som
centralt i social innovation.
Social innovation och samarbete över sektorer framhålls allt oftare som ett sätt att möta
komplexa utmaningar i samhället. Problemen som möter social innovation är dock flertaliga. På
en nivå är det själva de frågor som det nya tillvägagångssättet eller den nya tjänsten ska svara
på. På en annan nivå finns problem för innovationen i sig, i form av bristfälligt politiskt stöd,
brist på finansiering, så kallad stuprörsproblematik mellan sektorer och saknad samordning
gällande kvalitetsutveckling, stöd och nätverk inför uppväxling av möjliga lösningar.
Att driva projekt finansierade av Europeiska socialfonden kan också innebära en utmaning. De
många krav som är förenade med att vara projektägare – krav på medfinansiering, på
organisatorisk och administrativ kapacitet och ekonomisk soliditet, med mera – försvårar ofta för
mindre och ovana aktörer. Behov finns sålunda av en strategisk insats för att öka
förutsättningarna till framgångsrika och socialt innovativa projekt, och därmed bidra till ett mer
effektivt programgenomförande.
Beskrivna problem har identifierats av EU-kommissionen, liksom potentialen i sociala
innovationer. Inom ramen för ESF Social Innovation+ har kommissionen därför finansierat sex
konsortier som från 2021 arbetat med att skapa nationella kompetenscenter för social innovation
i nära nog alla medlemsländer, i syfte att bland annat främja social innovation, länka samman
och skapa synergier mellan intressenter, bidra till kapacitetsbyggande och transnationella
samarbeten. Satsningen pågår till och med 2023.
Initiativet ESF Social Innovation+ fortsätter dock stödja främjandet, utbytet och uppskalningen
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av innovationer genom att för perioden 2021-2027 dels finansiera utlysningar i syfte att bidra till
transnationellt erfarenhetsutbyte och möjligheten att replikera och skala upp prövade sociala
innovationer, dels ett European Competence Centre for Social Innovation, för att främja lärande,
nätverkande och kapacitetsbyggande.
Vid sidan av satsningar som görs av EU-kommissionen finns behov att på nationell nivå skapa
stödstrukturer i form av verksamhetsstöd till projekt inom social innovation, och som genom att
aggregera, analysera och sprida resultat och goda exempel stödjer aktörer att både växla upp
och att äga och driva projekt finansierade inom programområdet, likväl som främjar
ekosystemet för sociala innovationer.
Det svenska programmet för ESF+ har av dessa anledningar identifierat behovet av en insats som
tar ett strategiskt grepp om social innovation för att stärka möjligheten till ett effektivt
genomförande av Programområde E. Inriktningen för denna insats motsvarar delvis EUkommissionens uppdragsbeskrivning för nationella kompetenscenter. Insatsen av strategisk
betydelse ska därför utarbeta en strategisk och operativ plan för stöd till projekt inom
programområdet, stöd i att hjälpa dem skapa synergier och att växla upp, stöd i att knyta
samman dem med med andra relevanta aktörer såväl nationellt som transnationellt, och för stöd
till förvaltande myndighet.
Svenska ESF-rådet avsätter därför 15 miljoner kronor inom Programområde E för att insatsen – i
form av en aktör – ska främja ekosystemet för sociala innovationer och stärka möjligheten till ett
effektivt programgenomförande.

Inriktning
I denna utlysning efterfrågas projekt – i form av en så kallad strategisk insats – som genom att
stödja och coacha projekt, liksom utvärderar resultat och effekter, bidrar till ett effektivt
programgenomförande. Detta utgör det primära uppdraget. Vidare ska insatser ske för att
underlätta spridning, replikering och uppväxling av prövade innovationer, liksom strategiska
frågor adresseras för att vid behov söka påverka och utveckla hindrande strukturer.
Projekt inom utlysningen ska stärka beviljade projekt inom programområdet genom
verksamhetsstöd, support och coaching i att driva sina projekt på ett ändamålsenligt sätt, hjälpa
dem skapa synergier och växla upp, och vid behov knyta samman dem med andra relevanta
aktörer nationellt och transnationellt.
Projekt inom utlysningen ska ansvara för att omhänderta, aggregera och analysera initiativ och
experiment i tidig fas, för att utröna potential att genom strategisk påverkan och
resultatspridning påverka och utveckla rådande strukturer och regelverk, och på sikt öka
möjligheten att nya – i vissa fall experimentella - lösningar implementeras och långsiktiga
effekter uppnås på bredare front avseende social inkludering, arbetsmarknad, utbildning och
kapacitetsuppbyggnad.
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Projekt inom utlysningen ska också aggregera och utvärdera resultat för de samlade projekten
inom hela programområdet. Till detta uppdrag hör att årligen genomföra konferens där arbetet
med verksamhetsstödet redovisas, projektresultat sprids och kommande utlysningar
marknadsförs. Projektets nödvändiga kompetens inom utvärdering - liksom uppdraget i sig beskrivs närmare under avsnittet "Utlysningsspecifik information".
Projekt inom utlysningen ska vidare stötta förvaltande myndighet med analyser inför kommande
utlysningar inom området.
Inom ramen för ovan beskrivna inriktning ska projekt inom denna utlysning verka för ökat
kunskapsutbyte mellan finansiärer av social innovation, transnationell samverkan, samarbete och
utbyte med nationella kompetenscenter i medlemsländerna, identifiera och adressera relevanta
policyfrågor och stärka involvering av målgrupper.
Projekt inom utlysningen ska vara en organisation med nödvändig kapacitet, kunskap, kompetens
och kontakter för att kunna leverera enligt ovan beskrivet uppdrag.
Projekt inom denna utlysning ska, för att säkra ett så ändamålsenligt genomförande av insatsen
som möjligt, utarbeta en strategisk och operativ plan för ovan beskriven kravställning. Planen
ska innehålla angivna aktiviteter kopplade till projektets förväntade resultat och effekter,
nödvändiga resurser och kompetenser för verkställande, och med tidsangivna indikatorer
relaterade till uppgivna mål. Planen ska biläggas ansökan.
Maximal projektlängd är 36 månader.
Förväntade resultat av projekten i utlysningen
Projekt inom denna utlysning ska bidra till utlysningens förväntande resultat, och därmed ett
effektivt genomförande av Programområde E, genom stöd, metodutveckling, analys, utvärdering,
spridning och insatser för att stärka ekosystemet för social innovation. Projekt inom denna
utlysning ska också öka förutsättningarna för nära samarbete och utbyte med nationella
kompetenscenter i medlemsländerna, för transnationell samverkan och utbyte för relevanta
projekt, liksom adressera frågor om policy, systemiska och regulatoriska hinder för finansiering,
replikering och uppskalning av sociala innovationer.
Resultatmål:
- Projekt inom Programområde E har fått stöd i att nå efterfrågade resultat
- Metoder och material har prövats, värderats, spridits och, när möjligt, implementerats
- Målgrupper har involverats i identifierandet av behov och utformandet av insatser
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- Resultat har samlats, analyserats och utvärderats, spridits och bidragit till såväl nya satsningar
som ökad kunskapsnivå inom förvaltande myndighet och hos andra relevanta intressenter
- Transnationell samverkan och utbyte mellan projekt har genomförts till gagn för spridning och
replikering
- Socialt innovativa inslag har ökat inom ramen för övriga programområden inom ESF+
Effektmål:
- Genomförandet av Programområde E har effektiviserats till följd av insatsen
- Förändringar på systemisk, regulatorisk och politisk nivå som underlättar social innovation
avseende samarbete, samverkan och finansiella utmaningar har kommit till stånd eller initierats
- Spridning och replikering har uppstått till följd av transnationell samverkan och utbyte mellan
projekt
- Aktörer inom social innovation har fått stärkt kapacitet
- Ekosystemet för social innovation har stärkts

Socialfondens nationella urvalskriterier:
I genomförandet av ESF+ finns fem urvalskriterier som samtliga projektansökningar ska svara upp
mot för att kunna bedömas som godkända av Svenska ESF-rådet. Huruvida stödsökande lever upp
till urvalskriterierna eller inte bedöms utifrån svar som stödsökande ger i formuläret Ansökan om
stöd. Urvalskriterierna är följande:
1. Projektidén bygger på en tydlig och relevant problemanalys som leder fram till ett tydligt
definierade problem.
För att uppfylla kriteriet ska stödsökande ska definiera vilket problem projektet vill lösa.
Stödsökande ska i sin problemanalys visa att projektet utgått från målgruppens och aktörernas
behov. Det ska finnas en analys av problemets orsaker och dess konsekvenser. I problemanalysen
ska utmaningar utifrån jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering identifieras. Det ska
finnas en relevant analys av vilka aktörer som behöver delta i projektet för att kunna lösa
projektets identifierade problem.
2. Projektets mål ska ligga i linje med utlysningen, svara mot projektets definierade problem
och vara uppföljnings-/utvärderingsbara.
För att uppfylla kriteriet ska projektets mål ska ligga i linje med de mål som finns i utlysningen.
Projektmålen ska vara uppföljningsbara.
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Kravet på utvärderingsbarhet gäller för de ansökningar i utlysningar där det är obligatoriskt med
projektutvärdering.
Samtliga mål ska vara kopplade till ovanstående definierande problem. Målen ska även utgå från
identifierade utmaningar kopplade till jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
3. Projektet ska tillämpa eller utveckla en eller flera relevanta metoder och tillvägagångsätt.
För att uppfylla kriteriet ska de metoder och tillvägagångssätt som stödsökande planerar att
tillämpa eller utveckla vara relevanta utifrån projektets problemanalys samt projektmålen. Det
ska finnas en motivering till varför de aktuella metoderna och tillvägagångssätten valts, som
bygger på forskning, omvärldsbevakning eller tidigare erfarenheter av metoden.
Stödsökande ska beskriva på vilket sätt de valda metoderna och tillvägagångsätten förhåller sig
till perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
4. Projektorganisationen har kapacitet och relevant kompetens för att genomföra projektet.
Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt.
För att uppfylla kriteriet ska det finnas relevant kapacitet och kompetens tillgänglig för
projektorganisationen. Det ska finnas en beskrivning av funktionerna som ska finnas i
projektorganisationen (hos projektägare, deltagande aktörer och eventuella resurser som ska
köpas in) och vilka kompetenser som krävs. Budgeten i sin helhet ska vara relevant och
kostnadseffektiv i relation till projektets problemformulering och mål. Stödsökande ska ha
ekonomisk och administrativ kapacitet att genomföra projektet.
5. Projektet ska vara förankrat, ha ett säkrat ägarskap och tydlig strategi för tillvaratagande
av resultat.
För att uppfylla kriteriet ska projektet vara förankrat (både hos projektägaren och hos
eventuella deltagande aktörer) och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för resultat.
Projektet ska ha en relevant styrgrupp. Projektet ska ha identifierat vilka aktörer som behöver
vara med i projektet för att kunna lösa identifierade utmaningar och projektet ska vara förankrat
hos dessa. Observera att detta inte utgör ett krav på avtal eller utpekande av leverantörer av
varor och tjänster.
Det ska finnas en tydlig strategi för hur projektets resultat, och lärdomarna av projektet, ska
tillvaratas under och efter projektet.

När Svenska ESF-rådet har gjort bedömningen vilka projekt som är godkända eller inte, utifrån
urvalskriterierna ovan, kommer följande modell för poängsättning för de godkända projekten att
användas:
För att uppnå 1 poäng: Sökande har fått en extrapoäng på antingen urvalskriteriet 1 eller 5 men
bedöms inte i sin helhet som stark.
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För att uppnå 2 poäng: Sökande har fått en extrapoäng på både urvalskriteriet 1 och 5 men
bedöms inte i sin helhet som stark.
För att uppnå 3 poäng: Sökande har fått en extra poäng på urvalskriteriet 1 samt bedömas i sin
helhet som stark vilket innebär att det finns en tydlig koppling mellan problem- och
behovsanalys, vald metod och definierade projektmål.
För att uppnå 4 poäng: Sökande har fått en extrapoäng på både urvalskriteriet 1 och 5 och
bedömas i sin helhet som stark vilket innebär att det finns en tydlig koppling mellan problemoch behovsanalys, vald metod och definierade projektmål.
Utlysningsspecifika urvalskriterier
Utlysningen vänder sig till projektägare som avser att ge nationell effekt för utlysningens
frågeställning.
Stöd kommer - med anledning av satsningens komplexitet, mångfacetterade
uppdragsbeskrivning, resultat- och effektmål samt behov av samlad ansats – att beslutas för en
stödmottagare.
Eventuella samverkansaktörer ska vara uppgivna vid ansökan.
Projekt inom denna utlysning ska, för att säkra ett så ändamålsenligt genomförande av insatsen
som möjligt, utarbeta en strategisk och operativ plan för beskriven kravställning i avsnittet
"Inriktning". Planen ska innehålla angivna aktiviteter kopplade till projektets förväntade resultat
och effekter, nödvändiga resurser och kompetenser för verkställande, och med tidsangivna
indikatorer relaterade till uppgivna mål. Planen ska biläggas ansökan.
Avseende utvärderingsuppdraget framhåller EU-kommissionen att effektutvärderingar bör utföras
på två huvudsakliga sätt: med hjälp av teoribaserade ansatser eller kontrafaktiska analyser
(Guidance document on monitoring and evaluation (2015))
Teoribaserade utvärderingar vilar på en kombination av olika datainsamlingsinstrument,
kvalitativa såväl som kvantitativa, och de syftar till att: a) bedöma sannolika effekter genom att
b) jämföra de antaganden som en insats baseras på med c) tidigare forskning inom relevanta fält,
till exempel på arbetsmarknadsområdet (Carol H. Weiss (1997). Theory-based evaluation: past,
present and future.).
I en kontrafaktisk utvärdering analyseras utvecklingen med hjälp av så kallade kontrollgrupper.
En kontrollgrupp består av personer som påminner om programdeltagarna, i så hög utsträckning
som möjligt, men som inte medverkat i den aktuella insatsen. Den isolerade effekten av en
åtgärd förstås sedan som resultatskillnaden mellan deltagar- och kontrollgruppen över tid
(Socialstyrelsen (2012). Att göra effektutvärderingar).
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Även om teoribaserade och kontrafaktiska utvärderingar ofta beskrivs som separata
angreppssätt, så finns det ingen inneboende motsättning mellan dem, enligt ESF-rådets mening.
Tvärtom kan flera fördelar vinnas med kombinerade analysstrategier. Ett sådant upplägg gör det
till exempel möjligt att undersöka vad insatsen leder till, i termer av "netto-effekter", samtidigt
som det belyser varför vissa resultat uppstår till skillnad från andra, vilket är av stor betydelse i
ett strategiskt utvecklingsarbete.
Projektet kommer i uppdraget att jobba med olika analytiska strategier, varav teoribaserade och
kontrafaktiska är centrala. Projektet ska inneha kompetens i att:
Behärska och kunna tillämpa teoribaserade och kontrafaktiska metoder.
Erfarenhet av att genomföra utvärderingar av insatser bestående av flera delprojekt eller
insatser.
Ha tillämpat teoribaserade och kontrafaktiska metoder i projekt som motsvarar utlysningens
inriktning.
I ansökan ska det tydligt framgå vilken erfarenhet och kompetens som den sökande har inom
ovanstående punkter.
Utöver metod och utvärderingskompetens gäller att projektet ska ha dokumenterad erfarenhet
av utvärdering inom minst två av nedanstående områden, och därtill tillgång till kompetenser
med forskarbakgrund inom minst två av nedanstående områden:
Arbetsmarknadspolitik
Utbildningspolitik
Socialpolitik
Arbetslivspolitik
Social innovation
I ansökan ska det tydligt framgå vilken erfarenhet och kompetens som den sökande har inom
ovanstående punkter. Kravet kan uppfyllas genom att ha konsulter med forskarbakgrund, eller
genom åberopade underleverantörer och samarbetsavtal.
Projektet ska sammantaget inneha kompetens och utbildning avseende:
Jämställdhet
Tillgänglighet/funktionsnedsättning
Icke-diskriminering
I ansökan ska det tydligt framgå vilken erfarenhet och kompetens som den sökande har inom
ovanstående punkter. I ansökan ska det tydligt beskrivas på vilket sätt som den sökande avser ta
sig an utvärderingsuppdraget.
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Budget
Personal:
För att förenkla administrationen har Svenska ESF-rådet infört enhetskostnader vid budgetering
och redovisning av projektpersonalens nedlagda tid i projektet, enhetskostnaderna är
obligatoriska. I denna utlysning använda enhetskostnader baserat på personalens yrkesgrupp
enligt anställningsavtal. Inkluderat i personalkostnader finns en schablon på 15% för indirekta
kostnader.
Övriga kostnader:
Följande kostnadsslag ska budgeteras utifrån verkliga kostnader
- Externa tjänster
- Utrusning, materiel och deltagarlokaler
- Resor och logi
Observera att projekt som understiger 1 860 000 kronor kan enbart budgetera för
personalkostnader.

Insatser inom Europeiska regionalfonden
Projekt i denna utlysning kan innehålla aktiviteter som faller inom ramen för Europeiska
regionala utvecklingsfonden. För mer information om regionalfonden, se www.tillvaxtverket.se.
Statsstöd
Alla projekt ska bedrivas i enlighet med EU:s statsstödsregler (se främst artikel 107, Fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt). Projekt i denna utlysning kan innebära att statsstöd
lämnas till företag.
Svenska ESF-rådet kan bevilja statsstöd enligt följande EU-regler om statsstöd:
 så kallat försumbart stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18
december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (de minimisförordningen),
 stöd till utbildning enligt artikel 31 i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom
vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt
artiklarna 107 och 108 i fördraget (GBER).

I denna utlysning tillåts endast statsstöd i enlighet med de minimis-förordningen.
Se mer i bifogade beslutsvillkor.
Bilagor att bifoga ansökan om stöd
 Bekräftelse av ansökan
Bekräftelsebrevet är obligatoriskt att inkomma med för de projektägare som inte
använder digital signering.
 Delegationsordning
Denna bilaga är obligatorisk för samtliga sökande.
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Inköpspolicy
Denna bilaga är obligatorisk för offentliga aktörer.
Projektplan

Bilagor till utlysningen


Beslutsvillkor

Praktisk information
Kontakt
Vid frågor kring denna utlysning kontaktas Johnny Karlsson (johnny.karlsson@esf.se) eller Tereza
Vilén (tereza.vilen@esf.se).
Under juli kan frågor skickas till nationellaenheten@esf.se

Ansökan om stöd ska lämnas på Svenska ESF-rådets digitala ansökningsformulär i Projektrummet
som nås på www.esf.se. Senast klockan 16:00 den dagen utlysningen stänger ska ansökan om
stöd vara inskickad i Projektrummet. En ansökan som inkommer efter denna tidpunkt kan inte
beviljas. Ansökningsformuläret ska vara komplett vilket innebär att samtliga fält ska vara ifyllda.
De obligatoriska bilagorna ovan ska skickas in tillsammans med ansökan om stöd för att ansökan
ska anses vara komplett. Undantaget är bekräftelse av ansökan, oavsett om den görs digitalt
eller manuellt, som ska vara inskickad senast 24 timmar efter att utlysningen har stängt. Denna
förlängda deadline när det gäller bekräftelsebrev beror på att det inte går att bekräfta ansökan
innan den är inskickad i Projektrummet.
Svenska ESF-rådet kommer att publicera information på www.esf.se när det gäller vilka projekt
som beviljas medel.

