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Europeiska socialfonden
Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar
kompetensutveckling.
Utlysning för Nationella enheten –
”Förstudier med fokus på transnationellt samarbete”

Svenska ESF-rådet avsätter 4 000 000 kronor i denna utlysning till förstudieprojekt som ska
bedrivas nationellt. Syfte med utlysningen är att finansiera förstudier med fokus på
transnationellt samarbete som kan utgöra underlag för riktade utlysningar i kommande
programperiod 2021–2027. Utlysningen genomförs under förutsättning att regeringen beslutar
om ekonomiska ramar för verkställande.
Förstudierna finansieras med en klumpsumma om högst 400 000 kronor i ESF-stöd. Ingen
medfinansiering krävs. Utbetalning av klumpsumman sker efter att en slutrapport har inkommit
till Svenska ESF-rådet och blivit godkänd.
Utlysningen riktar sig till offentliga aktörer och organisationer inom privat och idéburen sektor.
Den/de organisationer som tar fram förstudien ska ha för avsikt att äga eller medverka i
framtida socialfondsprojekt. Utlysningen kräver en projektägare med nationell prägel, ett
nationellt perspektiv eller med verksamhet i flera regioner.
Utlysningen öppnar den 6:e december 2021 och stänger kl. 16.00 den 31 januari 2022.
Projekt kan starta tidigast den 1 mars 2022 och senast den 31 mars 2022. Projekt kan pågå
som längst 9 månader. Svenska ESF-rådet kan fatta ett särskilt beslut om möjligheter till
förlängning av projekt.
Stödsökande rekommenderas att ta en tidig kontakt med Svenska ESF-rådet för att stämma
av att tänkt förstudieprojekt ryms inom ramen för utlysningen.
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Bakgrund

Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa.
Det svenska operativa programmet för Socialfonden ska bidra till en väl fungerande
arbetsmarknad och på sikt en varaktigt ökad sysselsättning. Svenska ESF-rådet förvaltar
fonden på uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet.
Den 1 april 2020 överlämnande Svenska ESF-rådet ett förslag om nytt Socialfondsprogram för
perioden 2021–2027 till Arbetsmarknadsdepartementet. Sveriges nationella operativa program
för ESF+ har ännu ej godkänts av EU-kommissionen.
Programmet för ESF+ är utformat med ambitionen att kunna hantera påtagliga förändringar i
ekonomi och på arbetsmarknaden och utgår från följande fem tematiska målområden:
• Ekonomisk utsatthet
• Etablering på arbetsmarknaden
• Återinträde på arbetsmarknaden
• Instabil ställning på arbetsmarknaden
• Stabil ställning på arbetsmarknaden
ESF+ 2021–2027 syftar i likhet med nuvarande program att stärka individers ställning på
arbetsmarknaden, hjälpa dem till sysselsättning och minska deras risk att hamna i arbetslöshet.
Inriktningen för ESF+ handlar om förstärkande och förebyggande insatser för den enskilde
individen samt om insatser som långsiktigt prövar, utvecklar och förstärker på organisationsrespektive strukturnivå. Insatserna inom ramen för ESF+ kan handla om aktiviteter som riktas
direkt till individen men även insatser som bidrar till att utveckla samarbeten och strukturer för
att hjälpa individer till arbete eller stärka anställda på arbetsmarknaden. För att det ska finnas
relevans i det arbete som tas fram inom ramen för den här utlysningen bör det finnas en
överbryggning till kommande programperiod, ESF+.
Socialfondsprogrammet ESF+ 2021–2027 i Sverige möjliggör transnationellt samarbete inom
samtliga programområden och det kan handla om insatser för att minska ekonomisk utsatthet,
återinträde på arbetsmarknaden, etablering på arbetsmarknaden, stödja yrkesverksamma
individer med instabil ställning på arbetsmarknaden, likväl som insatser för individer med stabil
ställning på arbetsmarknaden. Särskild prioritet ges till transnationellt samarbete inom ramen
för Östersjöstrategin.
Programmet ska stödja satsningar på och koordinering av interregionala, gränsöverskridande
och transnationella insatser där stödmottagarna finns i minst ett annat medlemsland.
Programmet pekar på att transnationellt samarbete kan bidra till att effektivt lösa gemensamma
utmaningar och användas som ett verktyg för innovation, lärande och spridning av resultat.
Tillsammans med samhällsaktörer och projekt i andra medlemsstater kan metoder utvecklas
och system och policys förbättras inom relevanta politikområden. Programmet betonar att
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transnationellt samarbete bidrar till att bygga ett gemensamt Europa genom att ge
förutsättningar för sektors- och gränsöverskridande utbyte.
Formerna för det transnationella samarbetet i projekt kan variera från studiebesök,
kunskapsutbyte, jobb-skuggning till gemensamma utvecklingsprojekt. Prioriterade områden
inom transnationellt samarbete är Östersjösamarbete, Social Innovation och Ungas mobilitet.
Stödsökande ska välja ett av följande fokusområden för det transnationella samarbetet i
förstudien.
1) Östersjösamarbete
EU:s strategi för Östersjöregionen är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Den
antogs 2009 i syfte att möta gemensamma utmaningar som länderna i regionen står inför och
där samarbete över gränserna är nödvändigt för att lösa gränsöverskridande problem som är
svåra att lösa på egen hand. Strategin har tre huvudmål: rädda havsmiljön, länka samman
regionen och öka välståndet. Målet om ökat välstånd inbegriper en social dimension. Till
strategin hör en handlingsplan som är indelad i fjorton policyområden. Projekt som bidrar till
EU:s Östersjöstrategi är projekt med en tydlig makroregional påverkan som bidrar till att nå
strategins mål och som bidrar till genomförandet av en eller flera åtgärder i handlingsplanen
för EU:s Östersjöstrategi. Kopplingen till strategins mål och åtgärder ska vara tydliga. ESF+
ger särskild prioritet till transnationellt samarbete inom ramen för Östersjöstrategin.
Läs mer om Östersjöstrategin och dess handlingsplan här:
https://www.regeringen.se/sverige-i-eu/eus-ostersjostrategi/eus-ostersjostrategis-bakgrund/

2) Social innovation
Med social innovation avses utveckling av nya lösningar vars främsta mål och medel är sociala,
med avseende på människors välmående, inkludering och egenmakt. ESF+ kommer att
fortsätta stödja och stärka arbetet och utvecklingen kring social innovation genom samarbete
som inbegriper myndigheter, arbetsmarknadens parter, privat och idéburen sektor samt mellan
länder inom EU.
Transnationellt samarbete är ett verktyg för att skapa och sprida innovation samt lärande mellan
socialfondsfinansierade projekt i olika länder och därmed bidra med lösningar på
gränsöverskridande samhällsutmaningar som exempelvis kompetensgap, ungdomar som
varken arbetar eller studerar samt socioekonomiska utmaningar. Det svenska nationella
programmet för ESF+ innehåller ett eget programområde för social innovation (Programområde
E) där transnationellt samarbete är möjligt. Det är även möjligt att arbeta med social innovation
inom övriga Programområden.
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3) Ungas mobilitet
De senast tio åren har andelen unga som varken studerar eller arbetar minskat i Sverige och i
EU, den har dock ökat under 2020 till följd av pandemin. Vissa unga har svårt att komma in på
arbetsmarknaden och det gäller unga utan gymnasieutbildning men även unga som är
utrikesfödda eller har funktionsnedsättningar. I sitt tal om tillståndet för Unionen som ägde rum
15:e september 2021 presenterade EU-kommissionens ordförande Ursula Von der Leyen att
EU-kommissionen kommer att stödja ett nytt mobilitetsprogram, ALMA, för unga som varken
arbetar eller studerar. ALMA ska ge dessa ungdomar möjlighet att under en tid få prova på att
arbeta i ett annat medlemsland och skaffa sig kompetens, knyta kontakter och skapa sin egen
europeiska identitet. Under den nuvarande programperioden har Svenska ESF-rådet
genomfört tre regionala utlysningar i Sydsverige, Västsverige och Östra Mellansverige och
under 2019 genomfördes en nationell utlysning om ungas mobilitet. Inom ramen för den här
utlysningen kan en nationell förstudie genomföras i syfte att se över förutsättningar för att
genomföra ett mobilitetsprogram i Sverige för ungdomar som varken arbetar eller studerar.
Mot den bakgrunden har utlysningen en inriktning på förstudier inom transnationellt samarbete
inför övergång till ESF+ 2021–2027. Detta för att möjliggöra transnationellt samarbete för
offentliga aktörer och organisationer inom den privata och idéburna sektorn som har för avsikt
att äga eller medverka i framtida socialfondsprojekt och etablera transnationellt samarbete inom
ramen för ESF+ 2021–2027. Fokus på det transnationella samarbetet ska vara inom områdena
Östersjöstrategin, Social innovation och Ungas mobilitet.

Inriktning – syfte med förstudier

Utlysningen har till syfte att finansiera förstudier med fokus på transnationellt samarbete som
kan utgöra underlag för kommande utlysningar och projekt som Socialfonden kan finansiera.
Ett krav är att förstudien ska vara relevant för genomförande av ESF+ 2021–2027.
Förstudier ska vara kopplade till något/några av de fem tematiska målområdena och de
utmaningar som identifieras där samt ett av de prioriterade områden för transnationellt
samarbete; Östersjöstrategin, Social Innovation och Ungas mobilitet. Det rekommenderas att
intressenter för denna utlysning tar del av ”Slutsatser och prioriteringar” i omvärldsanalysen
Bakgrund till framtiden samt programförslaget för ESF+.
Förstudier handlar om att ta fram en problem- och behovsanalys inom ett sakområde. Syfte är
att identifiera orsaker och möjliga lösningar till problemen som framtida utlysningar och projekt
kan angripa med fokus på transnationellt samarbete. En del av förstudien kan handla om att
identifiera och/eller mobilisera de aktörer som är nödvändiga för att genomföra ett
transnationellt projekt med finansiering från Socialfonden. Det kan utgöras av en
intressentanalys som beskriver vilka organisationer som bör delta och varför.
En förstudie kan resultera i en utvecklad projektidé som kan finansieras av Socialfonden.
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Förväntade resultat
Förstudierna ska presenteras i form av en slutrapport och innehålla:
- En problem- och behovsanalys inom ett sakområde med koppling till något/några av de fem
tematiska målområdena samt ett prioriterat område inom transnationellt samarbete.
Förstudien ska innehålla en väl genomarbetad analys av orsakerna till problemen och
innefatta analyser utifrån perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
- En intressentanalys som utgår från problemområdet med koppling till något/några av de fem
tematiska målområdena, i syfte att identifiera och/eller mobilisera relevanta aktörer.
- Utvecklade projektidéer inför kommande ansökningar inom ramen för ESF+ 2021–2027.
- Resultat av analyser inför kommande satsningar 2021–2027
- Resultat av problem och behovsanalys med fokus på förstudiens tema och deltagare
- Resultat av omvärldsanalys kopplad till förstudiens tema och deltagare
- Beskrivning av samverkansparter och hur samverkansformen kommer att se ut under ett
kommande genomförandeprojekt.
- Könsuppdelad statistik i kartläggningen och analyser som kopplas till behov, mål,
tillgänglighetsarbetet och verksamheten.
- Underlag som ligger till grund för slutrapporten, så som enkäter, intervjumaterial, resultat av
fokusgrupp, kartläggning av processer, plan för strategisk påverkan, rapport från studiebesök
samt andra rapporter ska redovisas som bilagor.

Vem kan söka?
Utlysningen riktar sig till offentliga aktörer och organisationer inom privat och idéburen sektor.
Den/de organisationer som tar fram förstudien ska ha för avsikt att äga eller medverka i
framtida socialfondsprojekt. Utlysningen kräver en projektägare med nationell prägel, ett
nationellt perspektiv eller med verksamhet i flera regioner.

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.
Hänvisning till stöddokument: Jämställdhet - esf.se
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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.
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.
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 på:
https://www.esf.se/Vara-fonder/Socialfonden1/Overgripande-information-omsocialfondsprogrammet/Horisontella-principer/

Ansökans innehåll
Ansökan ska innehålla följande:
- En beskrivning av vilket/vilka tematiska mål som förstudien är kopplad till och en motivering
till varför förstudien är angelägen samt målsättning med förstudien (syfte och mål)
- En beskrivning av hur förstudien ska genomföras (projektplan)
- Resurser som är nödvändiga för att genomföra förstudien (resursplanering, budget)
- En beskrivning av eventuella samarbeten och samverkan med andra organisationer
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 ska projekt utveckla ett transnationellt
samarbete.
https://www.esf.se/vara-fonder/socialfonden/#Transnationalitet
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Projektekonomi
Utlysningen avser förstudier som ersätts genom klumpsumma. Maximalt sökt stödbelopp är
400 000 kr. Ingen medfinansiering krävs. Under beredningen av ansökan om stöd
resursbedöms budgeten och därefter kommer klumpsummebeloppet att fastställas.
Utbetalning av klumpsumman sker en gång efter att en godkänd slutrapport har inkommit.
Slutrapporten ska uppfylla de krav som framgår av denna utlysning samt de krav som
fastställts i beslutet om stöd. Inkommer ingen godkänd slutrapport kan inget stöd utbetalas.
Inga delutbetalningar är möjliga.
Budget
Kostnaden för personal samt eventuella övriga kostnader ska beskrivas i ansökan om stöd
under resursplanering. Där ska den personal som ska arbeta med förstudien framgå (roller,
arbetsuppgifter, omfattning). Eftersom det avser en förstudie ska den stödsökande vara
restriktiv med köp av utrustning och material och andra tjänster. Alla eventuella inköp ska
motiveras i ansökan om stöd. Det är inte möjligt att upphandla hela förstudien.
Ansökan om stöd ska kompletteras med en projektbudgetmall där kostnaden för personal
samt övriga kostnader specificeras. Det är ”Projektmall klumpsummeprojekt – förstudier” som
ska användas. Det är viktigt att välja programområde 2 (PO 2) i projektbudgetmallen. De
schabloner och enhetskostnader som finns i projektbudgetmallen är tvingande. I
projektbudgetmallen finns en upphandlingsplan som ska användas om inköp inom ramen för
projektet planeras.
Mer information om klumpsumma vid förstudier:
https://www.esf.se/att-driva-projekt/projektekonomi/handledning-i-projektekonomi/#Klumpsummavid-f%C3%B6rstudier
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. Kontakta oss gärna
under ansökningsprocessen vid frågor om statsstöd.
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.
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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.

Utlysningsspecifika kriterier
•
•
•
•

Projekt i denna satsning ska komplettera och förstärka den ordinarie
arbetsmarknadspolitiken och därmed ge effekt för Socialfondens målgrupper både på
kort och på lång sikt.
Utlysningen kräver en projektägare med nationell närvaro, ett nationellt perspektiv
eller med projektverksamhet i flera regioner.
Ansökan ska ske i samarbete med relevanta aktörer för problemets frågeställning.
Inom denna utlysning ska projekt utveckla ett transnationellt samarbete inom
Östersjöstrategin, Social Innovation och Ungas mobilitet.

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:

•
•
•

•
•
•
•
•
•

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 bör 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
Ansökan ska lämnas elektroniskt via ansökningstjänsten i Projektrummet
https://ansokan.esf.se/login/login.html

När ansökan är inskickad via Projektrummet ska bekräftelsebrev skrivas ut från Svenska
ESF-rådets hemsida, undertecknas, scannas och bifogas i Projektrummet.
Obligatoriska bilagor - bifogas ansökan
• Underskrivet bekräftelsebrev, missiv undertecknat av behörig företrädare för
organisationen.
• Specificerad budget enligt ESF-rådets Projektbudgetmall klumpsummeprojekt förstudier https://www.esf.se/app/uploads/2021/11/Projektbudgetmall-Klumpsummeprojektforstudier.xlsx

•
•

Stödsökandens senaste årsredovisning
Underlag som bekräftar firmatecknare

Ansökan ska vara komplett med samtliga efterfrågade bilagor vid inlämning av ansökan. I
annat fall kan ansökan komma att avslås.
Kontakt
Kontakta oss gärna under ansökningsprocessen för återkoppling på projektidé och fördjupad
information om inriktning samt om det finns frågor om utlysningen.
Informationstillfällen kommer att äga rum digitalt den 15:e december 2021 kl. 13.30 –
14.30 samt den 13:e januari 2022 kl. 13.00 - 14.00. Mer information om detta kommer att
presenteras på vår hemsida.

Vid frågor kring denna utlysning kontakta:
Tereza Vilén, tereza.vilen@esf.se

