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Europeiska socialfonden
Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Utlysning ”Förstudier för överbryggning till kommande
socialfondsprogram i Småland och Öarna II”
Nu finns möjlighet att söka stöd för förstudier inom Programområde
Kompetensförsörjning, mål 1:1 – Kompetensutveckling för anställda.

1

Denna utlysning har som syfte att skapa en övergång mellan programperiod 2014–2020 och
2021-2027 genom att erbjuda möjlighet till förstudier i syfte att göra omvärldsanalyser,
mobilisera samverkansaktörer och utveckla idéer för kommande projektansökningar.
Utlysningen tillämpar budgetmodell klumpsumma. Förstudier kan ha högst 400 000 kr i stöd
per projekt och hela stödet betalas ut efter att förstudien är genomförd och slutrapport
godkänd.
Svenska ESF-rådet avsätter 2 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Småland och
Öarna. Utlysningen riktar sig till projekt i form av förstudier inför genomförandet av
kommande socialfondsprogram. I denna utlysning krävs ingen medfinansiering från
projekten.
Utlysningen pågår 2021-12-15 – 2022-02-28. Utlysningen stänger kl. 16:00 den sista
dagen.
Förväntade effekter av denna utlysning är väl underbyggda projektansökningar vid starten av
Socialfondsprogrammet 2021-2027.
Förstudierna kan starta tidigast 1 maj 2022. Förstudierna kan pågå som längst i 9 månader
men inte längre än den 31 januari 2023. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om
förändrad projektperiod efter ansökan från projektet eller på eget initiativ.
Utbetalning sker efter godkänd slutrapportering.
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Bakgrund
Den 9 december 2021 fattade regeringen beslut om att bemyndiga chefen för
Arbetsmarknadsdepartementet att överlämna förslag till nationellt program för Europeiska
socialfonden+ 2021–2027 till Europeiska kommissionen. Efter en process på upp till fem
månader förväntas programmet att öppna för utlysningar under 2022.
Programförslaget har utformats utifrån berörda EU-förordningar. Viktiga utgångspunkter i
arbetet har vidare varit att insatserna i programmet bland annat ska förstärka och utveckla den
nationella arbetsmarknadspolitiken, främja livslångt lärande och social inkludering.
Programmet bör omfatta kostnadseffektiva insatser där behoven är som störst. Inriktningen bör
vara förstärkande och förebyggande insatser för den enskilda individen samt insatser som
långsiktigt prövar, utvecklar och förstärker metoder med mera på organisations- respektive
strukturnivå. Programmet ska omfatta ca 707 miljoner euro från Europeiska socialfonden+.
Nationell medfinansiering tillkommer.
Inriktning
Utgångspunkten för denna utlysning är att skapa möjligheter för ett strategiskt
förberedelsearbete inför kommande projektansökningar i nästa programperiod.
Genom en överbryggning mellan pågående programperiod och nästkommande ges
möjligheten till förstudier i syfte att göra mer omfattande omvärldsanalyser, mobilisera
samverkansaktörer och utveckla idéer för kommande projektansökningar inom socialfonden
2021-2027.
Exempel på områden för förstudier är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla.
Främja livslångt lärande.
Uppmuntra aktiv inkludering.
Bättre förutsättningar att klara omställning.
Utveckla organisationer mot breddad rekrytering.
Samordning för att möta individens behov.
Ökat preventivt arbete för ett hållbart arbetsliv.
Förutsättningar för att bättre kunna ta till vara resultat och effekter.
Påverka system så att fler kan validera sin kompetens och för att stärka den
strategiska kompetensförsörjningen.

Målgrupp
Utlysningen riktar sig till förstudier utan direkta deltagare. Dock uppmuntras att tänkta
deltagare i kommande satsningar på olika sätt involveras i förstudien.
Vem kan söka
Utlysningen vänder sig till privat, offentlig och idéburen sektor samt bransch- och
medlemsorganisationer som inom sina respektive verksamheter kan bidra till
arbetsmarknadens behov.
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Samverkan
I ansökan skall samverkan vara beskriven på ett sätt så att varje aktörs roll i projektet framgår
med tydlighet. Problemet ska ägas av projektägaren eller en definierad samverkanspart i
projektet. För att säkerställa att ansökningar ligger i linje med regionala utvecklingsstrategier
rekommenderas ansökare att föra dialog med regionalt utvecklingsansvariga på respektive
region.
Förväntade resultat och effekter
Väl underbyggda analyser inför kommande satsningar, utvecklade samverkansstrukturer inför
genomförande av Socialfondsprogrammet 2021-2027 och utvecklade projektidéer inför
kommande ansökningar.
Dessa resultat skall redovisas och levereras genom en slutrapport. Denna rapport skall
godkännas av Svenska ESF-rådet utifrån på förhand fastställda kriterier, vilket också är en
förutsättning för utbetalning av klumpsumman.
Följande ska ingå i slutrapporten:
•
•
•

•
•
•

Resultat av analyser av utvecklade projektidéer inför kommande satsningar inom
ESF+.
Resultat av problem och behovsanalys med fokus på förstudiens tema och
deltagare.
Resultat av omvärldsanalys kopplad till förstudiens tema och deltagare inklusive
principerna för jämställdhet, tillgänglighet, och icke-diskriminering inklusive
könsuppdelad statistik.
Beskrivning av möjliga samverkansparter och hur samverkansformen kan se ut
under ett socialfondsprojekt.
Identifiering av metoder och/eller behov av nya metoder för deltagarna.
Underlag som ligger till grund för slutrapporten, så som enkäter, intervjumaterial,
resultat av fokusgrupp, kartläggning av processer, kartläggning av kompetens,
plan för strategisk påverkan, rapport från studiebesök samt andra rapporter ska
redovisas som bilagor.

För att säkerställa att ansökan ryms inom Socialfondsprogrammet 2014-2020 och är i linje med
utlysningen kontakta ESF-rådet i ett tidigt stadie.
Utlysningen
Utlysningen öppnar den 15 december 2021 och stänger den 28 februari 2022 kl. 16.00.
Ansökan ska lämnas elektroniskt via ansökningstjänsten i Projektrummet (www.esf.se).
Ansökningar inkomna efter sista datum och klockslag kommer att avvisas. Inga
kompletteringar kan göras om inte Svenska ESF-rådet begär detta.
Förutsättningar för ansökan om stöd och projektgenomförande med klumpsumma
Utlysningen avser förstudier som ersätts genom klumpsumma. Detta innebär:
•

I Projektrummet anges den totala budgeten under rubriken Externa tjänster. Max
stöd är 400 000 kr.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ansökan om stöd ska kompletteras med en projektbudgetmall för
klumpsummeprojekt (https://www.esf.se/app/uploads/2021/11/ProjektbudgetmallKlumpsummeprojekt-forstudier.xlsx).
Budgeten redovisas i mallen för budgetspecifikation - utifrån enhetskostnader, 15
procent indirekta kostnader samt övriga faktiska stödberättigade kostnader.
De schabloner och enhetskostnader som Svenska ESF-rådet publicerar är
tvingande och ska användas för budgetering vid ansökan.
Eftersom det avser en förstudie ska den stödsökande vara restriktiv med köp av
utrustning och material. Förstudien ska inte användas för bestående inköp.
Det är inte möjligt att upphandla hela förstudien.
Medfinansiering i projektrummet redovisas endast som Kontanta medel tillförda
projektet alternativt Kontanta medel från projektägaren. Bidrag i annat än pengar
är inte möjlig medfinansiering i ett klumpsummeprojekt.
Under beredningen av ansökan om stöd bedöms budgeten och därefter kommer
beloppet i form av en klumpsumma att fastställas.
Klumpsumman innebär att utbetalning sker först efter att slutrapporten bedömts
uppfylla de kraven i utlysningen och som angetts i beslutet om stöd.
Förskott kan beviljas.
Klumpsumman innebär inga delutbetalningar.
Utbetalning av klumpsumman sker efter att en godkänd slutrapport har inkommit.
Slutrapporten ska uppfylla de krav som framgår av denna utlysning samt de krav
som kommer att fastställas i beslutet om stöd. Inkommer ingen godkänd
slutrapport kommer inget stöd att utbetalas.

Horisontella principer ska säkras
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.
Det är ett krav att de horisontella principerna finns integrerade både i ansökan till förstudier
och i slutrapporteringen av densamma. Det kommer vara ett krav att integrera de horisontella
principerna i genomförandet av projekt inom ESF+.
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.
Tillgänglighet
Tillgänglighet ska i projektverksamheten inriktas på att bidra till en mer inkluderande
arbetsmarknad som kan öppna 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.
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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 finns också krav på att arbetsgivare ska
vidta aktiva åtgärder oavsett diskrimineringsgrund för att förhindra diskriminering och främja
lika rättigheter och möjligheter. 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. Verksamheterna bör tillämpa rutiner och metoder
som främjar lika möjligheter och säkerställer att diskriminering inte förekommer. Målet är att
projekten främjar icke-diskrimineringsperspektivet i sin verksamhet genom att kunskap om
diskriminering används i utformning och genomförande av projekten
Uppföljning
Uppföljning av förstudier genomförs av Svenska ESF-rådet genom en dokumenterad
resultatuppföljning vid halvtid. Vid behov kan ytterligare uppföljningar ske.
Transnationellt samarbete
Ej aktuellt i denna utlysning.
Kostnadseffektivitet och lagen om offentlig upphandling (LOU)
Vid genomförande av förstudier inom denna utlysning ska inköp av utrustning och material
göras restriktivt. Förstudien ska inte användas för att göra bestående inköp.
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.
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 Socialfondsprogrammet 2014-2020.
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.
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Socialfondens nationella urvalskriterier
Inom Socialfonden finns ett antal nationella urvalskriterier. De nationella urvalskriterierna
ingår som ett av bedömningsmomenten i den urvalsmodell som ska tillämpas vid prövning av
inkomna ansökningar.
• Projektet ska bidra till utlysningens och programmets förväntade resultat och
effekter.
• Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.
• Av projektansökan ska det framgå hur projektet utgått från målgruppens behov.
• Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare
för resultat.
• Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos projektorganisationen.
• Projektet ska uppfylla kraven som ställs vid ansökningstillfället gällande
horisontella principer. I ”Standarden för jämställdhetsintegrering” och ”Standarden
för tillgänglighetsintegrering” finns information om vilka krav som ställs. Det finns
även en guide att ta del av om hur projektet bör arbeta med icke-diskriminering
som förhållningssätt och perspektiv. Samtliga dessa underlag finns på
www.esf.se.
• Projekt ska involvera relevant samverkan för att nå projektmålen.
• Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.
• Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder
Utlysningen bygger på följande av Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder:
• Projektens inriktning ska bidra till målen i respektive regions utvecklingsstrategi.
• Projekt som fokuserar på en specifik målgrupp prioriteras.
• Projekt som omfattar samverkan mellan flera aktörer, företag och organisationer
över kommun- och länsgränser, s.k. samverkansprojekt.
Bilagor till ansökan
Samtliga underlag bifogas i projektrummet under sektionen ”Dokument”.
• Budgetmall klumpsummeprojekt – förstudier med beräkningsunderlag för
klumpsumma (https://www.esf.se/app/uploads/2021/11/ProjektbudgetmallKlumpsummeprojekt-forstudier.xlsx).
• Upphandlingsplan och upphandlingspolicy för den sökandes organisation.
• Missiv/Bekräftelse av ansökan undertecknat av behörig företrädare:
https://www.esf.se/att-ansoka/dokument-ansokningar/
• Delegationsordning som beskriver personers rättigheter att företräda den sökande
organisationen.
• Avsiktsförklaringar från samverkansaktörer.
• Eventuell redogörelse för statsstöd.
Viktiga dokument
• Socialfondsprogrammet 2014-2020.
• Regionala handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, Småland och
Öarna.
• Socioekonomisk analys Småland med Öarna (ESF).
• OECD Territorial Reviews Småland - Blekinge.
• Standard till jämställdhetsintegrering och tillgänglighet.
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Ovanstående dokumenten finns på vår hemsida https://www.esf.se/min-region/smaland-ochoarna/vara-prioriteringar/ På https://www.esf.se/att-driva-projekt/projektekonomi/ finns
ytterligare information om budget och redovisning.
Regionala utvecklingsstrategier (RUS) för Region Jönköpings län, Region Kronoberg,
Regionförbundet i Kalmar län och Region Gotland finns på respektive regions hemsida.
För mer information kontakta oss gärna
Medarbetare på Svenska ESF-rådet Småland och Öarna
• Holger Brügel, samordnare, 036-34 57 38, holger.brugel@esf.se
• Dina Friis, samordnare, 036-34 57 41, dina.friis@esf.se
• Karl Selleby, biträdande regionansvarig, 036-34 57 35, karl.selleby@esf.se
• Angelica Karlsdotter, samordnare, 036-34 57 36, angelica.karlsdotter@esf.se
Kontaktuppgifter till Regionerna:
•
•
•

•

Region Jönköpings län: Johanna Stejdahl, johanna.stejdahl@rjl.se
Region Kalmar län: Marie Stegefors, maria.stegefors@regionkalmar.se
Region Kronoberg: Josefine Wilhelmsson, josefine.wilhelmsson@kronoberg.se
Region Gotland: Vanja Stenius, vanja.stenius@gotland.se
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