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Europeiska socialfonden
Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

Förstudieprojekt inom PO2 för att förbereda inför ESF+
Nu finns möjlighet att söka stöd för förstudieprojekt inom programområde 2, Ökade övergångar
till arbete, och det särskilda målet 2.1, Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska
komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden
Denna utlysning har som syfte att skapa en övergång mellan programperiod 2014–2020 och 2021-2027
genom att erbjuda möjlighet till förstudier, med syfte att skapa väl underbyggda projektidéer till den
kommande programperioden för ESF+ i Västsverige.
Svenska ESF-rådet utlyser 4 miljoner kronor till förstudier som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län
och Västra Götalands län). Förstudierna finansieras med en klumpsumma om högst 400 000 kronor i
ESF-stöd. Ingen medfinansiering krävs. Utbetalning av klumpsumman sker när Svenska ESF-rådet har
godkänt förstudiens slutrapport.
Förväntade resultat av utlysningen
Väl genomförda, dokumenterade förstudier som kan utgöra underlag för väl underbyggda och hållbara
projektidéer vid starten av ESF+ i Västsverige inom Programområde A, Öka möjligheten till ett
inkluderande och hållbart arbetsliv för alla, specifikt mål h), Uppmuntra aktiv inkludering i syfte att
främja lika möjligheter, icke-diskriminering och aktivt deltagande samt förbättra anställbarheten,
särskilt för missgynnade grupper.
Förväntat resultat från förstudierna
Förstudierna ska resultera i en slutrapport.
Utlysningen pågår mellan 14 januari och 17 februari 2022. Utlysningen stänger klockan
16.00 sista ansökningsdagen.
Förstudierna kan starta tidigast 1 april 2022 och senast 1 maj 2022 och kan pågå som längst i 9
månader. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projektperiod.
För att säkerställa att ansökan är i linje med utlysningen uppmanas stödsökanden att kontakta
Svenska ESF-rådet i ett tidigt skede.
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Bakgrund
Det svenska programmet för Socialfonden 2014–2020 börjar närma sig sitt slut och utvecklingsarbetet
inför kommande programperiod pågår intensivt. Denna utlysning, med inriktning på förstudieprojekt
inför övergång till programperioden 2021–2027, är en del i detta utvecklingsarbete.
Den 9 december 2021 beslutade regeringen om det nationella programmet för Europeiska Socialfonden+
2021–2027, ESF+, och överlämnade programmet till EU-kommissionen. Det är först när programmet
godkänts av EU-kommissionen som Svenska ESF-rådet kan utlysa medel. Programmet förväntas öppna för
utlysningar under 2022.
Programförslaget som har skickats till EU-kommissionen inkluderar insatser som bland annat förstärker
och utvecklar den nationella arbetsmarknadspolitiken, förbättrar tillgången till sysselsättning, främjar
livslångt lärande och främjar social inkludering.
Programmet för ESF+ omfattar cirka 707 miljoner euro. Inklusive nationell medfinansiering kommer ESF+
2021-2027 att totalt uppgå till drygt 1,6 miljarder euro i Sverige. Arbetet med att ta fram de regionala
handlingsplanerna pågår.

Utlysningens inriktning
Utgångspunkten för den här utlysningen är att skapa möjligheter för ett strategiskt förberedelsearbete
inför kommande projektansökningar inom ESF+ i Västsverige. Genom en överbryggning mellan pågående
programperiod och nästkommande ges möjligheten till förstudier i syfte att göra mer omfattande
omvärldsanalyser, mobilisera aktörer och utveckla idéer för kommande projektansökningar.
Förstudieprojekt kan fokusera på att utreda insatser direkt för individer, insatser för att utveckla
organisationer samt insatser för att utveckla system och strukturer. Utlysningen riktar sig till förstudier
utan direkta deltagare. Dock uppmuntras att tänkta deltagare i kommande satsningar på olika sätt
involveras i förstudien, till exempel i form av pilotgrupper.
Särskilt fokus för den här utlysningen är Programområde A i programförslaget för ESF+ 2021 - 2027, Öka
möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla, och specifikt mål h), Uppmuntra aktiv
inkludering i syfte att främja lika möjligheter, icke-diskriminering och aktivt deltagande samt förbättra
anställbarheten, särskilt för missgynnade grupper.
Då specifikt mål h) i huvudsak riktas till individer utanför arbetsmarkanen förläggs denna
förstudieutlysning inom ramen för denna programperiod inom Programområde 2, Ökade övergångar till
arbete, och mål 2.1, Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete,
utbildning eller närmare arbetsmarknaden.
Inom specifikt mål h) kan insatser i huvudsak göras för individer som riskerar att drabbas av fattigdom
eller social utestängning, individer som står utanför arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet samt
insatser för de som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Insatser inom området ska avse insatser
på individnivå, för att utveckla organisationer samt för att utveckla strukturer. Inom specifikt mål h) är
det möjligt att genomföra insatser i såväl större som mindre projekt. Insatser kan stödja arbetskraftens
yrkesmässiga och geografiska rörlighet.
Även insatser som bidrar till social innovation och nyskapande sociala projekt kan stödjas. Insatserna kan
genomföras i samverkan med olika aktörer.
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På individnivå prioriteras insatser som leder till att fler individer:
•

kommer i arbete eller närmar sig arbetsmarknaden. Insatser bör också bidra till att individer
snabbare uppnår varaktig sysselsättning.

•

slutför reguljära utbildningar på grundskole-, gymnasial och eftergymnasial nivå.

På organisationsnivå prioriteras insatser som leder till att;
•

organisationer bättre möter arbetssökande individers samlande behov

•

fler individer slutför reguljära utbildningar på grundskole-, gymnasial- och eftergymnasial nivå

•

arbetsplatser arbetar preventivt för att minska sjukfrånvaron

•

fler arbetsgivare rekryterar utan att diskriminera.

På strukturnivå prioriteras insatser som:
•

bidrar till en utvecklad arbetsmarknadspolitik

Tillgången till sysselsättning för alla arbetssökande i bred bemärkelse är prioriterat inom specifikt mål h)
och riktas till i huvudsak till följande målgrupper:
•

Individer som riskerar att drabbas av fattigdom eller social utestängning inom ramen för definitionen
av relativ fattigdom som innebär att ha mindre än 60 procent av medianinkomsten i landet.

•

Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa, äldre, nyanlända, individer som har en funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga eller individer som är sjukskrivna och har behov av stöd för
återgång i arbete.

•

Unga (från 13 år) som riskerar studieavbrott.

Insatser kan även omfatta personer verksamma inom den privata, den offentliga och den idéburna
sektorn, vilka inom sina respektive verksamheter kan bidra till aktiv inkludering för kvinnor och män i de
prioriterade grupperna. Det kan t.ex. handla om medverkan i metodutveckling eller deltagande i
kompetensutveckling som rör en viss metod. För att stärka arbetsgivarens möjligheter att erbjuda arbete
eller praktik kan utbildning för sysselsatta i till exempel handledning och anpassning av arbetets innehåll
och organisering ha stor betydelse.
För mer information om inriktningen och målgruppen för specifikt mål h) hänvisas till s. 37-43 i
programförslaget som bifogas utlysningen. Ta kontakt med Svenska ESF-rådet i Västsverige för att få
tillgång till det beslutade programförslaget. Kontaktuppgifter finns här.
Integrerat arbete med jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och hållbar utveckling
Det kommer vara ett krav att integrera jämställdhets-, tillgänglighets och icke-diskrimineringsperspektiv
i genomförandet av projekt inom ESF+. Integrering av perspektiven ska bidra till en breddad syn på
kompetens hos arbetsgivare och samverkanspartners samt säkerställa att vissa grupper inte exkluderas
på arbetsmarknaden. Övergripande syfte är att bidra till ett hållbart och inkluderande arbetsliv, en väl
fungerande arbetsmarknad och varaktig ökad sysselsättning på sikt.
Det är därför ett krav att jämställdhets-, tillgänglighets och icke-diskrimineringsperspektiv finns
integrerade både i ansökan till förstudien och i dess slutrapport genom att perspektiven finns med i de
analyser, kartläggningar och de omvärldsbevakningar som genomförs inom ramen för förstudien. I
förstudierna är arbete med hållbar utveckling valbart.
Transnationellt samarbete
Programmet för ESF+ ska stödja satsningar på, och koordinering av, interregionala, gränsöverskridande
och transnationella insatser där stödmottagarna finns i minst ett annat medlemsland. Särskild prioritet
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ges till transnationellt samarbete inom ramen för Östersjöstrategin. Transnationellt arbete 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 strukturer och policys förbättras inom relevanta politikområden. Transnationellt
samarbete bidrar till att bygga ett gemensamt Europa genom att ge förutsättningar för sektors- och
gränsöverskridande utbyte. Förstudierna kan därför även utreda behoven av och möjligheterna till
transnationellt samarbete inom ramen för förstudiens tema.

Förväntade resultat
Förväntade resultat av utlysningen
Väl genomförda, dokumenterade förstudier som kan utgöra underlag för väl underbyggda och hållbara
projektidéer vid starten av ESF+ i Västsverige inom Programområde A, Öka möjligheten till ett
inkluderande och hållbart arbetsliv för alla, specifikt mål h), Uppmuntra aktiv inkludering i syfte att
främja lika möjligheter, icke-diskriminering och aktivt deltagande samt förbättra anställbarheten,
särskilt för missgynnade grupper.
Förväntat resultat från förstudierna
Förstudierna ska resultera i en slutrapport. Följande ska ingå i slutrapporten:
• Resultat av omvärldsanalys kopplad till förstudiens tema.
• En tydlig och relevant problemanalys på förstudiens tema, som leder fram till ett tydligt definierat
problem, som kan tacklas i ett framtida projekt inom ESF+. Perspektiven jämställdhet, tillgänglighet
och icke-diskriminering ska integreras i problemanalysen.
• En beskrivning av vilka samarbetsaktörer som behöver delta i ett framtida genomförandeprojekt för
att kunna lösa det identifierade problemet, samt hur det samarbetet ska se ut.
• Identifiering av metoder och/eller tillvägagångssätt som är nödvändiga för att lösa det identifierade
problemet.
Underlag som ligger till grund för slutrapporten, till exempel 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.

Förutsättningar för ansökan
Vem kan söka?
Utlysningen vänder sig till offentlig sektor, ideella sektorn samt bransch- och medlemsorganisationer.
Geografiskt område
Förstudien ska bedrivas i Västsverige, det vill säga Västra Götalands län och Hallands län.
Krav för godkänd ansökan
För att ansökan skall kunna bedömas som godkänd krävs att följande delar finns beskrivna:
• hur förstudien avser att bidra till genomförandet av ESF+ i Västsverige och vilka prioriterade
insatser i programförslaget förstudien riktar sig till
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• en beskrivning av de problem förstudien ska utforska där ett jämställdhets-, tillgänglighets- och ickediskrimineringsperspektiv ska integreras
• på vilket sätt relevant kompetens och kapacitet för att genomföra förstudien säkerställs
• hur förstudien har förankrats, vilka samarbetsaktörer som är aktuella och hur ni tillsammans ska
arbeta mot förstudiens förväntade resultat
• en tidsplan för genomförandet av förstudien
• hur förstudiens resultat, metodarbete och lärdomar ska tillvaratas både av projektägare och
samarbetsaktörer.
Att fylla i ansökningsformuläret
Ansökan görs i Projektrummet. I ansökningsformuläret är de olika avsnitten med tillhörande frågor
anpassade efter ett genomförandeprojekt, som inkluderar en analys- och planeringsfas samt en
avslutsfas, och inte ett förstudieprojekt. För att kunna fylla i ansökningsformuläret ska därför ordet
”projekt” här förstås som ett förstudieprojekt. När ansökan fylls i är det viktigt att ha i åtanke att
ovanstående delar ska finnas beskrivna.
Det finns några frågor som inte är aktuella för förstudieprojekt och som därför kan bortses från. Det
avser de frågor som handlar om
• utvärdering
• lista över organisationer där kompetensutveckling ska bedrivas
• Europeiska Regionalfonden
Sökande uppmanas att tidigt kontakta Svenska ESF-rådet för mer stöd i hur ansökningsblanketten ska
fyllas i samt för att säkerställa att ansökan är i linje med utlysningen.
Budget
Utlysningen avser förstudier som ersätts genom klumpsumma. Maximalt sökt stödbelopp är 400 000 kr.
Ansökan om stöd ska kompletteras med en projektbudgetmall där kostnaden för personal samt övriga
kostnader specificeras. På personalkostnader tillkommer 15 % i indirekta kostnader. Det är
”Projektbudgetmall Klumpsummeprojekt – förstudier” som ska bifogas ansökan. Mallen hittar du här. De
schabloner och enhetskostnader som Svenska ESF-rådet publicerar är tvingande.
Den summa som i budgetmallen genereras på raden ”Kostnader socialfonden – Förstudie” läggs i
Projektrummet in under kostnadsslaget Externa tjänster.
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.
Under beredning av ansökan om stöd gör Svenska ESF-rådet en resursbedömning och därefter kommer
klumpsummebeloppet att fastställas.
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. Inga delutbetalningar är möjliga.
Förskott kan beviljas utifrån befintligt regelverk – läs mer om förskott här.
Ingen medfinansiering krävs.
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Kostnadseffektivitet och lagen om offentlig upphandling (LOU)
Samtliga 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 man kan visa att man 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. Offentliga aktörer ska bifoga sin upphandlingspolicy.
Statsstöd
Statsstöd är offentliga bidrag som ges till organisationer oavsett om det är föreningar eller aktiebolag
som säljer varor och tjänster och som verkar på en konkurrensutsatt marknad. För att en enskild
organisation inte ska få en förstärkt position på sin marknad är möjligheten till offentligt stöd (statsstöd)
begränsad. Alla projekt som finansieras med medel från strukturfonderna måste följa EU:s
statsstödsregler. Det är projektägarens skyldighet att se till att statsstödsreglerna följs.
Statsstödsreglerna ska garantera att EU:s inre marknad fungerar. På denna marknad gäller gemensamma
konkurrensregler, gemensamma regler för offentlig upphandling och gemensamma regler för statsstöd.
Statsstödsreglerna anger på vilket sätt det allmänna: staten, landsting eller kommunerna får ge stöd åt
vissa organisationer. För att ett stöd ska anses strida mot statsstödsreglerna ska följande fyra kriterier
vara uppfyllda:
1. Stödet gynnar ett visst företag eller en viss produktion
2. Stödet finansieras genom offentliga medel.
3. Stödet snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen.
4. Stödet påverkar handeln mellan medlemsstaterna.
Som organisation betraktas samtliga enheter som bedriver ekonomisk verksamhet oavsett deras juridiska
form. Enligt vedertagen rättspraxis är ekonomisk verksamhet all verksamhet som består i att erbjuda
varor eller tjänster på en viss marknad. EU:s grundläggande bestämmelser om statsstöd återfinns i
Lissabonfördragets artiklar 107-109, Kommissionens förordningar 1407/2013 och 651/2014 samt svenska
förordningen 2014:1383.
Mer information hittar du på hemsidan www.esf.se.
Insatser av regionalfonskaraktär
Insatser inom Regionalfonden (ERUF) är ej aktuellt i denna utlysning.

Socialfondens nationella urvalskriterier
Inom Socialfonden finns ett antal urvalskriterier. Dessa ska bidra till att de projekt som har bäst
förutsättningar att uppfylla det nationella socialfondsprogrammets mål väljs ut. Kriterierna som är
aktuella för förstudieprojekten är att:

• projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål och förväntade resultat
• ansökan ska beskriva hur projektet utgått från målgruppens och aktörernas behov i sin
problemformulering
• projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys
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• det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos projektorganisationen
• projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för resultat
• projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva
• projektet ska uppfylla kraven som ställs vid ansökningstillfället gällande de horisontella principerna
• projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara
• projekt som direkt eller indirekt bidrar till att bryta könsstereotypa mönster på arbetsmarknaden
eller att motverka demografiska obalanser ska prioriteras.

Strukturfondpartnerskapets prioritering
Det västsvenska strukturfondspartnerskapet har till uppgift att prioritera bland de ansökningar som blir
valbara. Grunden för prioriteringen är den regionala handlingsplanen för Socialfonden i Västsverige 2014–
2020. Stödsökande uppmanas ta del av hela den regionala handlingsplanen för Socialfonden i Västsverige
2014–2020, som du hittar här.
Strukturfondspartnerskapet har antagit riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska
socialfonden, med tillhörande poängsättning. Ta del av Strukturfondspartnerskapet i Västsveriges
riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden.
Riktlinjerna för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden relaterar till den västsvenska
regionala handlingsplanen för Socialfonden 2014–2020 och ska tillsammans med mål, definierade
kvantitativa och kvalitativa resultat, samt ansatsen att tillämpa, pröva eller utveckla metoder och
arbetssätt, bidra till att insatserna förstärker och utvecklar den nationella arbetsmarknadspolitiken.
Riktlinjerna ska bidra till att de ansökningar som har bäst förutsättningar att bidra till programmålen
beviljas medel. Syftet med riktlinjerna är att möjliggöra insatser som leder till ett förverkligande av
målen i Europa 2020-strategin såväl som Västra Götaland 2020 respektive Region Hallands
tillväxtstrategi. Vidare ska riktlinjerna säkerställa att insatser som görs inom ramen för den regionala
handlingsplanen har hög kvalitet sett till genomförande, uppföljning och implementering av de metoder
som tillämpas, utvecklas eller prövas.
Svenska ESF-rådet vill göra sökanden uppmärksamma på att alla handlingar kommer att bli offentliga
och tillgängliga på Strukturfondspartnerskapets hemsida inför prioriteringsmötet.

Praktisk information
Utlysningens period
Utlysningen pågår mellan den 14 januari 2022 och den 17 februari 2022. Utlysningen stänger klockan
16.00 sista ansökningsdagen. Efter denna tidpunkt kan inga kompletteringar göras, såvida inte Svenska
ESF-rådet begär detta.
Förstudiens start- och slutdatum
Förstudien kan påbörjas tidigast den 1 april 2022 och senast den 1 maj 2022. Förstudien kan pågå som
längst i nio månader. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projekttid, efter ansökan
från projektägaren eller på eget initiativ
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Projektrummet
Ansökan samt budget görs i Projektrummet på www.esf.se.
Bilagor att bifoga ansökan:
-

Underskrivet bekräftelsebrev. Här hittar du bekräftelsebrevet.

-

Specificerad budget i mallen ”Projektbudgetmall Klumpsummeprojekt – förstudier”. Här hittar du
mallen.

-

Inköpspolicy (gäller offentliga aktörer)

Bilagor laddas upp i Projektrummet.
Kontaktuppgifter till medarbetare på Svenska ESF-rådet i Västsverige hittar du här.
Välkommen att höra av Dig för mer information!
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