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Europeiska socialfonden
Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar
kompetensutveckling.

Utlysning för Nationella enheten. Nationell satsning

– Fler i arbete 2

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2, specifikt mål 2.1
•
•
•
•
•

Svenska ESF-rådet utlyser 24 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas med en
nationell ansats.
Ingen medfinansiering krävs i denna utlysning.
För den här utlysningen ska respektive projektansökan minst omfatta 6 miljoner.
I den här utlysningen kan organisationer som inte har bedrivit nationella projekt under
2019 och 2020 komma att prioriteras.
Vi ser gärna ansökningar från det civila samhället i denna utlysning.

Målgruppen för programområde 2 är arbetslösa individer som uppfyller något av följande
kriterier:
•
•
•
•
•
•

är unga (15–24 år).
är nyanlända invandrare.
är långtidsarbetslösa (arbetslösa mer än tolv månader).
har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete.
Långtidsarbetslösa ej anmälda på Arbetsförmedlingen.

Förväntade resultat av projekten i denna utlysning är:
‒ Deltagare har kommit i arbete, utbildning eller har närmat sig arbetsmarknaden.
‒ Framtagen metodik som har inneburit att arbetslösa har kommit i arbete, utbildning
eller har närmat sig arbetsmarknaden har beskrivits och definierats.
‒ Det har framtagits en strategi för hur metoden ska spridas och implementeras på
lokal, regional och på nationell nivå.
‒ Projektet har beskrivit hur de egna jämställdhetsmålen har bidragit till jämställdhet
inom projektets fokusområde.
Utlysningen öppnar den 4 nov 2020 och stänger den 16 nov kl.16.00.
Projekten kan starta tidigast den 01 dec. 2020 och senast den 1 feb 2021 och kan pågå till
och med den 31 december 2022.
Svenska ESF-rådet kan eventuellt besluta om förlängning av projekttiden.
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Socialfonden
Det svenska operativa programmet för Socialfonden 2014–2020 genomförs som en del av
Europa 2020-strategin för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. I strategin betonas de
horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering som nödvändiga
förutsättningar för att nå målen. Socialfonden ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad
och en varaktig ökad sysselsättning på sikt. Det svenska operativa programmet för
Socialfonden genomförs i åtta regioner, där varje region har en regional handlingsplan och
nationella enheten har en nationell handlingsplan som ligger till grund för arbetet.
https://www.esf.se/Min-region/Nationellt/Handlingsplan/

Bakgrund
Syftet med socialfonden är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad i Sverige och en
varaktig ökad sysselsättning på lång sikt. Insatserna ska både förstärka och utveckla den
nationella arbetsmarknadspolitiken och samtidigt ligger i linje med EU:s mål för unionen som
helhet.
Insatserna har fyra huvudmål
• Stimulera kompetensutveckling som stärker individers ställning på arbetsmarknaden.
• Förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv.
• Öka övergångarna till arbete bland personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
• Underlätta ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.
Utlysningens inriktning
I denna öppna utlysning öppnar vi upp för flertalet fokusområden inom programmets ram för
nationella projekt.
Utlysningen riktar sig till Programområde 2, specifikt område 2.1:
Att se till att fler människor kommer in på arbetsmarknaden och undviker långvarig
arbetslöshet är ett givet mål för att öka sysselsättningen. Insatser som utvecklar metoder för
att främja övergångar till arbete är därför en viktig prioritering i socialfondsprogrammet.
Insatser som genomförs ska leda till att deltagare kommer i arbete, utbildning eller närmare
arbetsmarknaden.
Om målsättningen är att deltagarna ska närma sig arbetsmarknaden ska det i ansökan
beskrivas hur ansökande organisation definierar begreppet ”närmare arbetsmarknaden”.
Projekt ska ha tydliga mål, som definieras i kvantitativa och kvalitativa data, samt ansatsen att
tillämpa, pröva eller utveckla metoder och arbetssätt som ska bidra till att den nationella
arbetsmarknadspolitiken förstärks och utvecklas.
En fungerande samverkan är viktig, för att få till en effektiv matchning till arbete och
utbildning. Vi ser gärna att projekt innefattar samverkan med nationella aktörer,
utbildningsområdets aktörer, berörda myndigheter, arbetsmarknadens parter och aktörer
inom den ideella sektorn.
En jämställdhetsanalys av projektets fokusområde ska ingå i problembeskrivningen där
könsmönster finns beskrivna med kvantitativa och kvalitativa data. Analysen ska göras
med utgångspunkt i de jämställdhetsmål som fastställs utifrån projektets problemområde
och målgrupp. Genom att arbeta utifrån sin kontext ska projekten integrera sina
jämställdhetsmål med projektets resultatmål.
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Beskrivning av deltagare
Målgruppen för programområde 2 är arbetslösa individer som uppfyller något av följande
kriterier:
•
•
•
•
•
•

är unga (15–24 år).
är nyanlända invandrare.
är långtidsarbetslösa (arbetslösa mer än tolv månader).
har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete.
Långtidsarbetslösa ej anmälda på Af.

Ett nationellt perspektiv
Socialfondens nationella medel ska förstärka och utveckla den nationella
arbetsmarknadspolitiken, den ska även bidra till en jämställd arbetsmarknad och en ökad
social delaktighet. Det innebär att samtliga satsningar ska bidra till att stärka kvinnors och
mäns ställning på arbetsmarknaden, öka övergångarna till arbete och att förstärka kopplingen
mellan utbildning och arbetsmarknad.
Vad menas med ett nationellt projekt?
I detta avseende ska projektägare vara en nationell aktör som har ett tydligt nationellt
perspektiv på ansökan. Insatserna ska hjälpa människor att komma i arbete, utbildning eller
att komma närmare arbetsmarknaden. Alla insatser ska ligga i linje med den nationella
arbetsmarknadspolitiken och förstärka och utveckla denna.
•
•

En nationell aktör är: En organisation, en aktör som inte bara verkar och har sitt
upptagningsområde i en viss region utan i hela eller delar av landet.
Ett nationellt perspektiv: Problemet som behandlas är inte enbart regionalt utan detta
finns även i delar av eller i hela landet.

Nationella medel för metodutvecklingsprojekt och tillämpningsprojekt ska investeras i och
avgränsas till, satsningar som är väl motiverade för ett nationellt genomförande; det vill säga
där lösningar kräver insatser eller åtgärder på nationell nivå.
Skillnaden med nationella medel mot regionala är att de nationella medlen avgränsas till
satsningar som är väl motiverade för ett nationellt genomförande, det vill säga där lösningen
kräver insatser eller åtgärder på nationell nivå.
Utlysningen vänder sig med andra ord endast till projekt och projektägare som avser att
bedriva projektet nationellt och det ska ge en nationell effekt för utlysningens frågeställning. I
ansökan ska det tydligt framgå på vilket sätt detta sker.
•
•

Sökande organisation ska beskriva på vilket sätt de definierar sig som en nationell
aktör.
I ansökan ska det också framgå på vilket sätt som projektet har ett nationellt
perspektiv enligt utlysningens definition ovan.
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Förväntade resultat och effekter av projekten
Målet med denna utlysning är att stärka individernas ställning på arbetsmarknaden genom att
de kommer i arbete, utbildning eller närmar sig arbetsmarknaden.
Resultatmål:
‒
‒
‒
‒

Deltagare har kommit i arbete, utbildning eller har närmat sig arbetsmarknaden.
Framtagen metodik som har inneburit att arbetslösa har kommit i arbete, utbildning
eller har närmat sig arbetsmarknaden har beskrivits och definierats.
Det har framtagits en strategi för hur metoden ska spridas och implementeras på
lokal, regional och på nationell nivå.
Projektet har beskrivit hur de egna jämställdhetsmålen har bidragit till jämställdhet
inom projektets fokusområde.

Effektmål:
‒
‒

Fler människor kommer i arbete, utbildning eller har närmat sig arbetsmarknaden som
ett resultat av att framtagen metodik sprids nationellt och är tillgänglig och nyttjas på
lokal och regional nivå.
En ökad jämställdhet inom projektets fokusområde.

Fokus på resultat
Projektet ska ha resultatfokus med ett tydligt beskrivet samband mellan problem- och
behovsanalys kopplat till målgruppen, resurser, aktiviteter, resultat och effekter. De
horisontella principerna är aktivt integrerade i projektets alla delar.
Förväntade resultat i denna utlysning: Personer som står långt från arbetsmarknaden ska
komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.
Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Därför ska i samband med
ansökan en förändringsteori biläggas ansökan.
Mall förändringsteorin: https://www.esf.se/Min-region/Nationellt/Utlysningar1/
Hänvisning: https://www.esf.se/Vara-fonder/Socialfonden1/Genomfora/Att-arbetaresultatbaserat/

Utvärdering
Det är valfritt för projekt att välja om de ska utvärderas i denna utlysning. Kartläggning av
behov och beslut
om utvärdering fattas i samråd med ESF-rådet.
Sökanden kan således behöva budgetera för utvärderingen i ansökan.
Sökande kan översiktligt beskriva:
‒ Hur utvärderingen och dess resultat ska användas, bidra till genomförandet av
projektet och stärka utvecklingsarbetet i projektet och hos relevanta mottagare
‒ Hur uppföljnings- och utvärderingsaktiviteterna ska bidra till att stärka möjligheterna
för att projektresultaten får avsett genomslag.
‒ Vilka resurser är avsatta för uppföljning och utvärdering samt återföring av resultat.
‒ Information om uppföljning och utvärdering finns beskrivet på www.esf.se
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Horisontella principer
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 och tillgänglighet.
Läs mer om detta på Jämställdhet - esf.se

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 projektets insatser.
Läs mer om detta på Tillgänglighet - esf.se
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.
Läs mer om detta på Icke-diskriminering - esf.se
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 om horisontella principer på
https://www.esf.se/Vara-fonder/Socialfonden1/Overgripande-information-omsocialfondsprogrammet/Horisontella-principer/
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Förutsättningar för projektens genomförande
En ansökan görs för hela projektperioden och omfattar följande tre faser:
• Analys- och planeringsfas (2–6 månader)
• Genomförandefas
• Avslutsfas (1–3 månader)
Det ska framgå i ansökan hur lång tid projektet bedömer att de behöver för respektive fas.
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
- Konkret plan för arbete med horisontella principer.
- Upprättande av projektorganisationens struktur samt bildande av styrgrupp
- Konkret beskrivning av projektets arbete med hur jämställdhetsmålen integreras i
resultatmålen.
- Uppdaterad tids- och aktivitetsplan där aktiviteterna tydligt kopplas till projektets
förväntade resultat och effekter
Verksamheten under analys- och planeringsfasen 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. Ett strategiskt implementeringsarbete ska
bedrivas som en integrerad del av projektverksamheten.
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.
Färdigställande av utvärderarens rapport.
Ekonomisk slutredovisning av projektet.

Riskanalys
Ansökan ska innehålla en riskanalys. Minimikrav för en riskanalys är att den innehåller
en beskrivning av de risker projektägaren ser kopplat till projektets genomförande,
måluppfyllelse och till förväntade resultat och effekter.
Transnationalitet
Transnationella insatser är ett viktigt verktyg för inhämtning och spridning av nya idéer.
Genom erfarenhetsutbyten och gemensamt lärande skapas mervärden som inte kan skapas
eller uppnås på annat sätt. Inom denna utlysning kan projekt utveckla ett transnationellt
samarbete.
https://www.esf.se/Vara-fonder/Socialfonden1/Overgripande-information-omsocialfondsprogrammet/Transnationellt-samarbete/
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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
enhetslönekostnader och förenklingsåtgärder. För information om budgetering se
http://www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/Projektekonomi/Budgetmallar/ samt
www.esf.se/projektekonomi
En budget ska göras för hela projekttiden, den är inte årsvis utan omfattar hela projekttiden.

Medfinansiering
Ingen medfinansiering krävs i denna utlysning.
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.
Projektets beräknade kostnader fördelade per deltagande organisation ska beskrivas i
avstämningsrapporten inför övergång till genomförandet. Svenska ESF-rådet bedömer tillämpningen
av statsstöd vid det tillfället.

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 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.
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Socialfondens nationella urvalskriterier
Socialfondens urvalskriterier ska bidra till att de projekt som har bäst förutsättningar att uppfylla
det nationella socialfondsprogrammets mål väljs ut. Kriterierna är följande:

Utlysningsspecifika kriterier
‒ Prioriterat är projekt där projektägaren är en nationell aktör och som avser att ge en
nationell effekt på utlysningens frågeställningar.
‒ Prioriterat är att utlysningens resultatmål är tydliggjorda och att det finns en tydlig
beskrivning för hur dessa ska uppnås.
‒ Projekten ska integrera sina jämställdhetsmål med projektets resultatmål.
‒ För den här utlysningen ska respektive projektansökan minst omfatta 6 miljoner.
‒ I den här utlysningen kan organisationer som inte har bedrivit nationella projekt under
2019 och 2020 komma att prioriteras.
Socialfondens urvalskriterier
‒ 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.
‒ Projekt som direkt eller indirekt bidrar till att bryta könsstereotypa mönster på
arbetsmarknaden eller att motverka demografiska obalanser prioriteras.
‒ Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos projektorganisationen.
‒ 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 ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för
resultat.
‒ Projekt som involverar för projektmålen relevant samverkan och då särskilt samverkan
med Arbetsförmedlingen ska prioriteras.
‒ Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.
‒ Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.
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Ansökan, bilagor och dokument

Ansökan
Svenska ESF-rådet utlyser 26 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas med en nationell
ansats.
Ansökan med samtliga bilagor och bekräftelsebrev (Scannas och underskrives) ska lämnas
elektroniskt via ansökningstjänsten i Projektrummet https://ansokan.esf.se/login/login.html
Alternativt att bilagor och bekräftelsebrev efter att ansökan är inskickad via Projektrummet scannas och
skickas via e-post tillsammans med bilagor till: nationellaenheten@esf.se
Ansökan ska vara komplett med samtliga efterfrågade bilagor vid inlämning av ansökan. I annat fall
kan ansökan komma att avslås.

Obligatoriska bilagor
‒ Underskrivet bekräftelsebrev, missiv.
‒ Specificerad budget enligt Svenska ESF-rådets budgetmall
‒ Projektets förändringsteori.
‒ Upphandlingsplan och inköpspolicy.
Projektlängd och projekttid
Utlysningen öppnar den 4 november 2020 och stänger kl.16.00 den 16 november 2020.
Projekten kan starta tidigast den 01 december 2020 och senast den 1 februari 2020 och kan
pågå till och med den 31 december 2022.
Svenska ESF-rådet kan eventuellt besluta om förlängning av projekttiden.

Dokument
Sammanställda dokument nedan är utlagda/länkade i löpande text för att underlätta er ansökan.
‒ Nationella socialfondsprogrammet
‒ Att budgetera Europeiska socialfonden 2014–2020,
‒ Beräkningsunderlag
‒ Standard för jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke diskriminering.
‒ Kunskapsunderlag – Horisontella principer.
‒ Mall förändringsteori.
‒ Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat - att arbeta resultatbaserat.
‒ Transnationellt samarbete

Kontakt
Vid frågor kring denna utlysning kontaktas:
Joakim Iseborg, Joakim.Iseborg@esf.se
Johan Nordqvist, Johan.Nordqvist@esf.se
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