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Europeiska socialfonden
Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Utlysning i Sydsverige: ”Förstudier för Främja
livslångt lärande inför socialfondsprogram ESF+”
Nu finns möjlighet att söka stöd för förstudieprojekt inom programområde 1,
Kompetensförsörjning, och det särskilda målet 1.1; Stärka kompetensen hos i huvudsak
sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer som står långt från arbetsmarknaden, i
enlighet med arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens behov.
Svenska ESF-rådet utlyser 4 miljoner kronor till förstudier som ska bedrivas i Sydsverige.
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.
Utlysningen pågår 2022-01-17 – 2022-02-11.
Förväntade effekter av denna utlysning är väl underbyggda projektansökningar vid starten av
socialfondsprogrammet 2021 – 2027 ESF+.
Förväntade resultat av projekten som levereras genom en slutrapport:
-

Väl underbyggda analyser inför kommande satsningar 2021 - 2027
Utvecklade samverkansstrukturer inför genomförande av socialfondsprogrammet
2021 – 2027 ESF+
Utvecklade projektidéer inför kommande ansökningar

Projekten kan starta tidigast 1 april 2022 och senast 1 maj 2022.
Projekten kan pågå som längst i 9 månader.
Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projektperiod efter ansökan från
projektet eller på eget initiativ. Utbetalning av klumpsumma sker efter godkänd
slutrapportering.
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Bakgrund
Nuvarande programperiod börjar närma sig sitt slut och utvecklingsarbetet inför kommande
programperiod har inletts. Denna utlysning, med inriktning på förstudieprojekt inför övergång till
ESF+ 2021–2027, är en del i detta utvecklingsarbete.
Den 9 december 2021 fattade regeringen beslut om 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 och bygger på rapporten ”Bakgrund
till framtiden”, en omvärldsanalys för nya programperioden ESF+. De tänkta insatserna i
programmet ska bland annat förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken, främja
livslångt lärande och social inkludering.
Mer information om det föreslagna programmet finner ni i Programförslag ESF+ och rapporten
Bakgrund till Framtiden - en omvärldsanalys för ESF+ perioden 2021–2027.
ESF+ 2021–2027 syftar i likhet med nuvarande socialfondsprogram att stärka individers ställning på
arbetsmarknaden, hjälpa dem till sysselsättning och minska deras risk att hamna i arbetslöshet.
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+.
För denna utlysning är det ESF+ specifika mål g) som är aktuellt; Främja livslångt lärande, särskilt
flexibla möjligheter till kompetenshöjning och omskolning för alla när det gäller
entreprenörsfärdigheter och digitala färdigheter, bättre förutse förändringar och nya kompetenskrav
utifrån arbetsmarknadens behov, underlätta karriärövergångar och främja yrkesmässig rörlighet.
Specifikt mål g) riktas i huvudsak till yrkesverksamma individer för att de ska utvecklas i takt med
arbetslivets krav samt individer som lever med en otrygg och osäker arbetsmarknad. Insatser ska
främst riktas direkt till individer, men även insatser för att utveckla organisationer samt för att
utveckla strukturer omfattas.

Syfte och inriktning
Utgångspunkten för denna utlysning är att skapa möjligheter för ett strategiskt förberedelsearbete
inför kommande projektansökningar till ESF+. Förstudierna ger möjlighet att göra mer omfattande
och underbyggda analyser, mobilisera samverkansaktörer och utveckla idéer.
Svenska ESF-rådet i Sydsverige vill framförallt uppmana till ansökningar som inriktar sig på att
utreda och stärka bred samverkan mellan olika aktörer och öka förutsättningen för stark förankring i
genomförandet av projekt inom ESF+.
Förstudierna skall ta sin utgångspunkt i arbetsmarknadens behov och stärkande av kompetens för
att möta dessa behov. Exempel på temaområden för förstudien kan vara:
-

Främja livslångt lärande och insatser som leder till att fler väljer att arbeta längre
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-

Kompetensutveckling som bidrar till ökad rörlighet på arbetsmarknaden.
Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla
Bättre förutsättningar att klara omställning på både individ- och organisationsnivå,
Utveckla organisationer mot breddad rekrytering och utveckling för framgångsrikt lärande
på arbetsplatsen.
Ökat preventivt arbete för ett hållbart arbetsliv och stärkt omställningsförmåga i
organisationer
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. Denna utlysning ryms inom ramen för
programområde 1 – att bidra till sysselsättning, tillväxt och ett hållbart arbetsliv genom
kompetensutveckling som utgår från verksamhetens krav och arbetsmarknadens behov.
Vem kan söka
Utlysningen vänder sig till offentlig och idéburen sektor samt bransch- och medlemsorganisationer
som inom sina respektive verksamheter kan bidra till arbetsmarknadens behov. Projektägare till
förstudier ska kunna genomföra kommande projekt inom ESF+.

Förväntade resultat och effekter
Förväntade effekter
-

Väl underbyggda projektansökningar vid starten av socialfondsprogrammet 2021 – 2027
ESF+

Förväntat resultat av utlysningen är:
-

Väl underbyggda analyser inför kommande satsningar 2021-2027,
Utvecklade samverkansstrukturer inför genomförande av socialfondsprogrammet 20212027 ESF+
uUvecklade 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 skall ingå i slutrapporten:
-

Resultat av omvärldsanalys kopplad till förstudiens tema och deltagare
Resultat av en fördjupad och utvecklad problem- och behovsanalys med fokus på
förstudiens tema och deltagare. Perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och
ickediskriminering ska integreras i problemanalysen. Könsuppdelad statistik ska finnas med
samt analyser som ska belysa skillnader mellan kvinnor och mäns situationer och orsaker.
Belysa hinder som personer med olika funktionsnedsättningar ställs inför. Belysa grunder
för diskriminering som kan utgöra hinder för individer.
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-

En analys samt beskrivning av möjliga samarbetsparter och hur samarbetet behöver se ut i
ett framtida genomförandeprojekt, för att kunna lösa det identifierade problemet.
Identifiering av metoder och/eller behovet av nya metoder för deltagarna
Framtagen/framtagna projektidé/idéer med en behovsanalys där jämställdhet, tillgänglighet
och diskriminerings-perspektiven har integrerats, tänkta resultat och metod/metoder.
De underlag som ligger till grund för slutrapporten ska redovisas som bilagor. Det kan vara
enkäter, intervjumaterial, resultat av fokusgrupp, kartläggning av processer, kartläggning av
kompetens, plan för strategisk påverkan, rapport från studiebesök.

Förutsättningar för projekt
För att ansökan skall kunna bedömas som valbar skall följande krav vara uppfyllda:
-

Beskrivning av hur förstudien bidrar till genomförandet av ESF+ i Sydsverige

-

Vilken/vilka målgrupper samt tema förstudien riktar sig till.

-

Beskrivning av hur förstudien har förankrats, vilka samarbetsaktörer som är aktuella och hur
ni tillsammans ska arbeta mot förstudiens förväntade resultat. Samverkan ska vara
beskriven på ett sätt så att varje aktörs roll i projektet framgår med tydlighet.

-

En tidsplan för genomförandet av förstudien.

-

Beskrivning hur ett jämställdhets-, tillgänglighets- och icke-diskrimineringsperspektiv ska
integreras i förstudien.

-

Att projektägaren har genomförandekapacitet avseende operativ, administrativ och
ekonomisk förmåga.

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.
Ansökan om stöd ska kompletteras med en Projektbudgetmall för klumpsummeprojekt
Ekonomiska blanketter och mallar – Svenska ESF-rådet
Budgeten redovisas i mallen för budgetspecifikation - utifrån enhetskostnader, 15 procent
indirekta kostnader samt övriga faktiska stödberättigade kostnader.
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 beredningen av ansökan om stöd bedöms resurser och budget. Därefter kommer beloppet
för klumpsumman 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
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delutbetalningar är möjliga. Förskott kan beviljas utifrån befintligt regelverk – läs mer om förskott
här; Handledning i projektekonomi – Svenska ESF-rådet.
Ansökan samt budget görs i Projektrummet på www.esf.se . De schabloner och enhetskostnader
som Svenska ESF-rådet publicerar är tvingande och ska användas för budgetering vid ansökan och
under beviljat projekts genomförande. Beräkningsunderlag på mer detaljerad nivå ska lämnas in
samtidigt med ansökan, se avsnitt om bilagor sist i detta dokument.

Horisontella principer– integrerat arbete med jämställdhet,
tillgänglighet och icke-diskriminering
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 (Horisontella principer – Svenska ESF-rådet) 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.
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.
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Transnationalitet
Transnationellt samarbete är en möjlighet i denna utlysning.

Insatser av regionalfonskaraktär
Insatser inom Regionalfonden (ERUF) är ej aktuellt i denna utlysning.

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. Vid en ansökan behöver därför den som ansöker uppge om och hur mycket
statsstöd man har fått under de senaste tre åren. Statsstödets laglighet bedöms både utifrån
insatsernas innehåll och olika beloppsgränser.

Villkor för statsstöd
Alla projekt som finansieras med medel från strukturfonderna måste följa EU:s statsstödsregler.
Reglerna innebär att det finns en högsta tillåtna stödnivå varför det är viktigt att du som
stödmottagare beaktar regelverket. Avgörande för vilka regler som tillämpas är stödets storlek. 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 och blankett hittar du på hemsidan www.esf.se.
Redogörelse för mottaget statligt stöd eller stöd av mindre betydelse ska vara en bilaga till ansökan
om det är aktuellt.

Kostnadseffektivitet och lagen om offentlig upphandling (LOU)
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Samtliga stödsökande ska vid köp av varor och tjänster utnyttja möjligheter som marknaden
erbjuder genom t.ex. en regelrätt konkurrensutsättning för att uppnå ett kostnadseffektivt resultat.
Stödsökande som är upphandlande enheter enligt lagen om offentlig upphandling ska tillämpa
denna lag även inom projektverksamheten. Stödsökande i den ideella och privata sektorn är
normalt inte berörda av LOU. Sådana stödsökande ska istället beakta principerna om
likabehandling, transparens, ömsesidighet, erkännande och proportionalitet så att
kostnadseffektivitet uppnås.
Upphandlingsplan och inköpspolicy ska bifogas ansökan om stöd i de fall denna typ av kostnader
ingår i projektets budget.

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.
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
De regionala prioriteringsgrunderna syftar till att säkerställa att projekt bidrar till regionala behov och
de regionala utvecklingsstrategierna. Projekten skall uppfylla en eller flera av de regionala
prioriteringar som denna utlysning baseras på enligt nedan:
-

-

-

Insatser inom lärande och kompetensutveckling som utgår från de långsiktiga och
strategiska utvecklingsbehoven som finns i branschen och i de medverkande
företagen/organisationerna och samtidigt höjer medarbetarnas kompetenser.
Insatser för områden, branscher och yrken med särskilt tydliga
kompetensutvecklingsbehov. Det kan handla om insatser inom branscher där de formella
utbildningskraven traditionellt inte varit höga men där utmaningar finns i form av ökade eller
förändrade kompetensbehov.
Insatser för att främja lika möjligheter och icke-diskriminering i arbetslivet. Det kan vara
insatser som syftar till att påverka attityder och värderingar i arbetslivet och att synliggöra
de strategiska fördelarna med att arbeta för en ökad mångfald för att åstadkomma en ökad
produktivitet, konkurrenskraft, idéutveckling och innovationsförmåga på arbetsplatsen.
Insatser kan handla om att stimulera en breddad rekrytering som bland annat fokuserar på
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-

att främja och utveckla ett hållbart och inkluderande arbetsliv för t.ex. personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
Ohälsotalen för kvinnor är betydligt högre än för män. Hälsofrämjande insatser på
arbetsplatserna kan bidra till både produktivitetseffekter och ett hållbart arbetsliv.

Ett regionalt samråd sker kring projektansökningarna som bedömer hur väl projekten bidrar till
genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Skåne – Det öppna Skåne 2030 eller till
Blekingestrategin – Attraktiva Blekinge 2014–2020.

Utlysningen
Utlysningen öppnar den 17 januari 2022 och stänger den 11 februari 2022, kl. 16.00.
Ansökningar inkomna efter sista datum och klockslag kommer att avvisas. Inga kompletteringar kan
göras om inte Svenska ESF-rådet begär detta.
Ansökan ska lämnas elektroniskt via ansökningstjänsten i Projektrummet ( www.esf.se ). När
ansökan är inskickad via Projektrummet ska bekräftelsebrev skrivas ut från Svenska ESF-rådets
hemsida, undertecknas, skannas och bifogas under dokumentsektionen i projektrummet, precis
som övriga bilagor.
I samband med utlysningen rekommenderar vi att ni tar kontakt med ESF-rådets regionala
samordnare under ansökningsprocessen för återkoppling på projektidé och information om
inriktning samt krav.
Ansökningsformulär i projektrummet gällande förstudier
I ansökningsformuläret finns frågor som knyter an till 3 faser: analys- och planeringsfas,
genomförandefas och avslutsfas. Förstudier har enbart en genomförandefas. För att kunna fylla i
ansökningsformuläret ska ordet ”projekt” här förstås som ett förstudieprojekt. När ansökan fylls i är
det viktigt att ha i åtanke att ovan ställda krav ska besvaras i ansökan.
Det finns några frågor som inte är aktuella för förstudieprojekt och därför kan bortses från. Det avser
dem som handlar om:
utvärdering
lista över organisationer där kompetensutveckling ska bedrivas
Europeiska Regionalfonden

Bilagor att bifoga ansökan om stöd
Underskrivet bekräftelsebrev/missiv
Fullmakt alternativt delegationsordning för behörig företrädare
Detaljerade beräkningsunderlag för budget, mall finns på hemsidan (klumpsumma)
Upphandlingsplan och inköpspolicy i de fall denna typ av kostnader ingår i projektets budget.
Avsiktsförklaringar alternativt samverkansavtal från samverkanspartners
Redogörelse för eventuellt mottaget statligt stöd
Samtliga underlag bifogas i projektrummet under sektionen ”Dokument”.
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Kontakt
Kontakta oss för mer information och stöd kring ansökningsförfarandet.
-

Marie-Louise Gullstrand, 040-174215, marie-louise.gullstrand@esf.se
Liselott Kindborg, 040–174211, liselott.kindborg@esf.se
Olga Krkic, 040–174213, olga.krkic@esf.se
Anna-Lena Wettergren Wessman, 040–174217, anna-lena.wessman@esf.se
Karin Dahl, 040–174212, karin.dahl@esf.se
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