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Europeiska socialfonden
Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar
kompetensutveckling.

Utlysning:
"Tilläggsutlysning 2021 inom Programområde 1, 2020/00540
Kombinationsutlysning SFI.
Nationell tilläggsutlysning, Nationell tilläggsutlysning, ”Kombinationsutbildning
SFI”.
Svenska ESF-rådet avsätter högst 5 000 000 kronor till pågående socialfondsprojekt inom
ramen för tidigare utlysning inom Programområde 1, 2020/00540.
Denna utlysning kräver inte någon medfinansiering.
Förlängt projekt ska avslutas senast den 28 april 2023. Svenska ESF-rådet har inte någon
möjlighet att besluta om förlängning efter detta datum.
Utlysningen öppnar måndag den 6 december 2021 och stänger fredag den
10 december 2021 kl. 16:00.
Projektet har identifierat kombinationsutbildningar som är funktionella, adekvata och
framgångsrika. Dessa kan därmed integreras i skolsystemet. Metodiken kan utifrån
förvärvade erfarenheter prövas i regioner med olika förutsättningar. Detta i syfte att
identifiera utmaningar som kan synliggöras i dessa miljöer och eventuellt anpassa eller
modifiera metodik efter möjliga identifierade hinder. Därutöver ska metodiken inarbetas
både på strategisk och på operativ nivå.

Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

2
Beslutsdatum
20211206

'

Diarienummer

2021/00485

Bakgrund
Svenska ESF-rådet erbjuder pågående projekt inom PO1, tidigare utlysning
2020/00540, med stöd av socialfonden, möjligheten att söka tilläggsbeslut och
förlängning av pågående projekt.
Det är enbart pågående projekt, ägd av offentlig aktör, som kan söka till denna
utlysning.
Tilläggsbeslut avser utökad budget, förlängning av projekttid, med möjlighet till
utveckling av pågående inventerande aktiviteter samt prövning av förvärvade
erfarenheter.
Utlysningen riktar sig till
Nationell aktör med samordnande och övergripande mandat att leda
utvecklingsarbete med huvudmän som har möjlighet att framföra nödvändiga
regeländringar. Aktör ska utöver detta ha kunskaper i att införa systematik i ett
förändringsarbete. Det ska finnas erfarenheter och goda exempel från tidigare
genomförda nationella projekt relaterat till utvecklingsarbete kring yrkesinriktad SFI.
Kriterier för ansökan
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilläggsansökan skall uppfylla samtliga krav enligt programmet, urvalskriterier
och tidigare utlysning, 2020/00540
Tilläggsansökan ska innehålla en beskrivning av ansökt tilläggsstöd samt hur
det kommer att påverka resultaten och tänkta effekter av projektverksamheten.
Upparbetning av projektets nuvarande budget beräknas att ske i förväntad takt
så att den tilldelade budgeten används enligt beslut.
Projektets verksamhet fortlöper enligt beslut och ligger väl i linje med angivna
mål och effekter.
Uppfyller inte tilläggsansökan ovanstående kommer tidigare beslut att gälla.
Identifierad och utformad metodik prövas i regioner med olika förutsättningar.
Detta i syfte att se vilka utmaningar som kan synliggöras i dessa miljöer och
eventuellt anpassa eller modifiera metodik efter möjliga identifierade hinder.
Därutöver ska metodiken inarbetas på både strategisk och operativ nivå.
Projektägare bör se över eventuellt ingångna avtal, avtalslängd, belopp och
annat som kan påverkas i en eventuell förlängning
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Kostnadseffektivitet och lagen om offentlig upphandling (LOU)
Stödsökande 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 projektägaren kan visa att den
har agerat på i övrigt affärsmässiga villkor, vilket i normalfallet innebär 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.

Utlysningen öppethållande och ansökan
Utlysningen öppnar måndag den 6 december 2021 och stänger klockan 16.00
fredagen den 10 december 2021.
Ansökan om stöd för förlängningen görs i form av en ändringsansökan via
projektrummet där ny budget, motivering till förlängning med specifikt innehåll samt
om det är aktuellt anges nya aktiviteter.

Nytt slutdatum kommuniceras med Svenska ESF-rådet då detta inte är möjligt att
ändra via projektrummet.

Vid frågor kring denna utlysning kontakta Svenska ESF-rådet,
Joakim Iseborg
Joakim.Iseborg@esf.se
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