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Utlysning och ansökningar i NMS 
 

 

 PO1 PO2 - 2.1 PO2 - 2.3 

Utlyst belopp 33 mkr 42 mkr 22 mkr 

Ansökt ESF-stöd 50 mkr 128 mkr 65 mkr 

Antal ansökningar 4 11 7 

Godkända ansökningar 3 2 4 



• Utvärderingar av Socialfonden 2007-2013 visar att 

Socialfonden nådde goda resultat på individnivå, bra 

resultat på organisationsnivå men saknade effekt på 

strukturnivå 

 

• Utvärderingar visar att bästa sättet att nå önskvärd 

effekt av utlysningar är att identifiera utmaningar och 

rikta utlysningar för att möta dem 

 

 

Riktade utlysningar 



Resultat och effekter 
 

Nationellt 
program 

•Nationella Planer 

•Regionala Planer 

Utlysning 

•Ansökan 

•Beredning 

•Godkännande  

SFP 

Beslut – 
prioriterade,  
ej prioriterade 

Genomförande 

Tillämpning 
/utveckling 

Avslut 



• ESF-rådet beslutar om inriktningar på utlysningar, utlysningar storlek och 

när de öppnar/stänger 

 

 Nationella programmet anger ramen för vad Socialfondens medel kan 

användas till 

 

• Analys av Norra Mellansverige och Regionala handlingsplanen för Norra 

Mellansverige pekar ut regionens utmaningar och prioriterade områden 

 

• Dialog förs med regionalt utvecklingsansvariga, samverkansaktörer 

(Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, med flera) 

 

• När förslag finns, presenteras det för Strukturfondspartnerskapet 

 

 

 

 

 

Hur utlysningars inriktning 
beslutas 

Anslag  
Analys och 

RHP 
Dialog  

Förslag till 
SFP 

Beslut om 
utlysning 



• Vi bedömer och ber projekten i vissa fall komplettera hur de: 

- Beskrivit projektets målgrupp 

- Jämför med utlysningens beskrivning av målgrupp 

- Har de med centrala aktörer (AF/FK) 

- Är de centrala aktörernas medverkan och medfinansiering 

säkerställd? 

- Bidrar ansökans beskrivning av förväntade mål och 

effekter till utlysningens beskrivning av förväntade resultat 

och effekter? 

 

• Är svaret nej på någon av frågorna bidrar inte ansökan till 

utlysningens förväntade resultat och effekter och avslås/återtas 

 

 

    Hur en ansökan bedöms 
rymmas inom en utlysning 



• Flera projekt i denna utlysning sökte medel ur utlysningen för 

Programområde 2, mål 2.1. Projekten avsåg att arbeta med 

målgruppen som står särskilt långt från arbetsmarknaden, vilket 

motsvarade utlysningen för Programområde 2, mål 2.3 

 

• Projekten har beskrivit hur de bidrar till utlysningens resultat och 

effekter inom mål 2.1. Om ansökan måste komplettera eller ändra 

beskrivning av målgrupp eller förväntade resultat och effekter för att 

passa inom mål 2.3 ändrar ansökan karaktär till betydande del 

 

• Enligt ESF-rådets föreskrifter ska ansökningar som ändras till 

betydande del bedömas som nya ansökningar och därmed avslås. 

 

• Det är projektägarens ansvar att säkerställa att de sökt i rätt 

utlysning, det är därför av yttersta vikt att aktörer läser 

utlysningstexter noggrant och kontakter ESF-rådet eller regionalt 

utvecklingsansvariga vid frågetecken kring målgrupper! 

 

 

 

 

   Varför en ansökan ej kan flyttas 
mellan utlysningar 



Presentation av projektansökningar 

 
PO1 – Kompetensutveckling för Solo- och      

           mikroföretagare 

 

PO2.1 – Förstärkt etablering på arbetsmarknaden 

 

PO2.3 – Främja lika möjligheter  

 

 

 

 



Utlyst, ansökt och prioriterat i NMS 

 

 PO1 PO2 - 2.1 PO2 - 2.3 

Utlyst belopp 33 mkr 42 mkr 22 mkr 

Ansökt ESF-stöd 50 mkr 128 mkr 65 mkr 

Antal ansökningar 4 11 7 

Godkända ansökningar 3 2 4 



• Återtagen ansökan: 

- Coompanion Dalarna, ÖKA 

 

• Godkända ansökningar 

- Dalarnas idrottsförbund, Eventkompetens    (ca 8,5 mkr) 

- Stiftelsen Teknikdalen, Dalalyft 2.0     (ca 11,8 mkr) 

- Handelskam.Värmland, Affärskraft Värmland 2.0 (ca 14,2 mkr) 

 

  - Totalt sökt belopp:  ca 34,5 mkr 

 - Tillgängligt belopp:  33 mkr 

 

• Utlysningens avgränsning: 

- Endast ett projekt per län kommer att beviljas 

 

 

 

Programområde 1 



• Återtagna ansökningar: 

- Folkuniversitetet, Gränslös integration och tillväxt 

- X-IT Academy, Integrationsmodell hantverkskunnande 

- Hudiksvalls kommun, KIVO  

- Klarälvdalens samordningsförbund, Forum Juventus 

- Gammelkroppa skogsskola, Skogsvårdaren 

- Falu kommun, Framgången 

- Avesta kommun, Framtid Avesta 

- Sandvikens kommun, iKEF-konceptet 

 

• Avslag: Smedjebackens kommun, KomNärmare 

 

• Godkända ansökningar 

- Länsstyrelsen Gävleborg, Från Vision till verkstad    (ca 5,2 mkr) 

- Hedemora/Garpenberg församling, Vidareutv. Grön kraft (ca  5,9 mkr) 

 

 - Totalt sökt belopp:  ca 11,1 mkr 

 - Tillgängligt belopp: 42 mkr  

Programområde 2, 2.1 



• Återtagna ansökningar: 

- Ockelbo föreningsallians, Ockelbo-dåtid-nutid-framtid 

- Landstinget Dalarna, Krehab 

- Landstinget Dalarna, Grön rehab Dalarna 

- Skogsstyrelsen, STEGA 

 

• Godkända ansökningar 

- Samarkand2015, Kompetensbyrån 2.0   (ca 6,1 mkr) 

- Filipstads kommun, Filipstadsmodellen  (ca 10,4 mkr) 

- Samordningsförbundet Samspelet, Porten  (ca 9,0 mkr) 

 

 - Totalt sökt belopp:  ca 25,5 mkr 

 - Tillgängligt belopp:  22 mkr   

 

 

 

 

Programområde 2, 2.3 



Utlysning     
1 juni – 31 

augusti 

 2015 

Beredning 
ESF-rådet 
sept-okt 

2015 

Beredning 
överlämnas 
till SFP Sekr 
3 nov 2015 

 

SFP prio-
möte 15-16 

dec 2015 

ESF-rådet 
beslut, efter 

justerat 
protokoll  

Projekt-
start 

Januari 
2016 

Beredningsprocessen 



Utlysning 1 juni – 31 aug 2015 

 

 1/6-31/8 2015 PO1 PO2 - 2.1 PO2 - 2.3 PO3 

Utlyst belopp 34 mkr 38 mkr 45 mkr 74 mkr 

Möjlig Projektstart Jan 2016 Jan 2016 Jan 2016 Jan 2016 

Medfinansiering från 

projekten 
53 % 53 % 53 % 33 % 


