
VÅRDCENTRAL

SPRÅK-
CAFÉ

SECOND HAND

SECOND 
HAND

FOLKHÖGSKOLA

TEATER

Medel att söka inom social hållbarhet 
– exempel på aktuella utlysningar 2023



Översikten har sammanställts utifrån de myndigheter och 
organisationer som deltog på websändningar från Länsstyrelsen i 
Västra Götaland år 2022, om medel att söka inom social hållbarhet. 
Redaktörer är Sofia Emanuelsson från VGR och Daniel Uddling  
från Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
Layout: VGR Inhouse

Innehåll
Allmäna arvsfonden .............................................................................3

Asyl- migration och integrationsfonden (AMIF)  ................................4

Brottsoffermyndigheten ......................................................................5

Jämställdhetsmyndigheten ..................................................................6

Kulturrådet ............................................................................................7

Länsstyrelsen Västra Götaland .............................................................8

Microfonden Väst .................................................................................9

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesforskning ................ 10

Västra Götalandsregionen ................................................................. 11

Svenska ESF-rådet ............................................................................... 12



Allmän beskrivning 
Allmänna arvsfonden har funnits sen 1926 
och delar årligen ut runt 800 miljoner till 
utvecklingsprojekt i civilsamhället som främjar 
en eller flera av våra målgrupper; barn och 
unga, äldre personer över 65 år och personer 
med funktionsnedsättning. 
Arvsfonden har två olika bidragsformer;
Projektstöd: när ni vill utveckla, ta fram och 
skapa en metod, en modell, ett arbetssätt eller 
en typ av verksamhet.
Lokalstöd: när ni vill göra en om-, till-, 
eller nybyggnation för att kunna starta ny 
verksamhet på orten (inom tio kilometer).

De flesta projekt som Arvsfonden beviljar 
pågår under tre år. 

Utlysningar 2023
Arvsfonden tar emot ansökningar löpande.
Arvsfonden har tre kriterier som alla ansökningar 
bedöms utifrån. En ansökan måste uppfylla alla 
tre kriterier för att kunna få pengar. 
• Utvecklande  

Det ni ska göra måste kräva ett utvecklings-
arbete. Om ni till exempel ska bygga ett 
tillgänglighetsanpassat ridhus får det inte 
finnas en liknande byggnad på tio kilometers 
avstånd. Ska ni utveckla en metod för att 
motverka psykisk ohälsa hos äldre med 
funktionsnedsättning, så ska ni kunna visa 
varför just ert sätt att testa metoden behöver 
ekonomiskt stöd. Det ni vill göra ska skilja sig 
från både den egna föreningens och andra 
aktörers vanliga verksamhet.

• Delaktighet   
Minst en av Arvsfondens målgrupper – barn, 
unga, äldre från 65 år och personer med 
funktionsnedsättning – måste vara delaktig. 
Målgruppens behov ska styra projektet 
oavsett om ni ska bygga något eller utveckla 
en metod. Delaktigheten kan se olika 
ut beroende på vilken målgrupp som är 
involverad.

• Överlevnad  
För att få stöd från Arvsfonden krävs en plan 
för hur verksamheten ska leva vidare även 
efter det att arvsfondsprojektet är avslutat. 
Kraven för verksamhetens överlevnad ser olika 
ut för de två olika stödformerna lokalstöd och 
projektstöd. 

Vem/vilka kan söka?
Dessa kan få stöd:
• Ideell förening
• Ekonomisk förening
• Stiftelse
• Offentlig huvudman-Projektstöd (i nära 

samverkan med minst en ideell organisation 
som representerar målgruppen)

Dessa kan INTE få stöd:
• Vinstdrivande företag
• Privatpersoner
• Offentlig huvudman – (gäller lokalstöd)

Vilka målgrupper riktar sig stödet till?
Arvsfonden har fyra målgrupper. För att 
få pengar ur Arvsfonden måste projektet 
inkludera minst en av de fyra målgrupperna. 
• Barn till och med 11 år, med eller utan 

funktionsnedsättning
• Ungdomar från 12 år till och med 25 år, med 

eller utan funktionsnedsättning
• Personer från 26 år, med funktionsnedsättning
• Äldre personer från 65 år

 Mer information
Ansök om pengar - Allmänna arvsfonden
Testa gärna om er idé kan ha möjlighet att 
få stöd från Allmänna arvsfonden – gör vårt 
snabba webbtest arvsfonden.se/testa-ide.
Vi har särskilda telefontider för att ni ska kunna 
bolla er organisations projektidéer med oss.
Projektstöd
Tisdag och torsdag kl. 9–11:00, tel. 08-700 09 40
Lokalstöd
Torsdagar kl. 9–11:00, tel. 08-700 08 41
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Allmän beskrivning
Asyl- migration och integrationsfonden 
förvaltas av Migrationsverket via en helt 
fristående funktion. Fondens syfte i Sverige är 
att bidra till en hållbar migrationspolitik genom 
projekt inom fyra specifika målområden: 
asylområdet, område laglig migration och 
integration, återvändandeområdet och område 
solidaritet. 

Utlysningar 2023
I mars 2023 öppnar vi för projekt inom 
asylområdet och återvändandeområdet. 
Inom asylområdet söker vi efter projekt som 
ska arbeta med insatser tidigt för fondens 
målgrupp som är tredjelandsmedborgare, 
insatser som bättre förbereder målgruppen 
inför nästa steg i processen, som antingen 
kan vara etablering och integration 
eller återvändande. Insatser tidigt rör 
grundläggande behov hos målgruppen och 
kan lägga en grund för att klara SFI och få ett 
arbete i nästa steg. Det finns stora möjligheter 
att genomföra projekt inriktade på boende, 
samhällsinformation, arbetsmarknadskunskap, 
hälsoinsatser för målgruppen likväl som om 
insatser som förbereder för att utgången 
av prövningen av individens asylskäl också 
kan leda till ett avslagsbeslut. Projekt som 
arbetar med förberedelser inför att följa det 
beslut som fattas, det vill säga att återvända 
till hemlandet, är också väldigt viktiga för 
en hållbar migration. Genom programmet 
i Sverige är en förhoppning att fler aktörer 
arbetar med frågor som återvändande. Via 
AMIF-fonden finns det stora möjligheter till 
projekt inom återvändande. 

Vem/vilka kan söka?
För att kunna söka stöd från AMIF krävs en 
juridisk person, privatpersoner kan inte söka 
stöd. Regioner, länsstyrelser, kommuner, 
organisationer med flera är välkomna att 
söka. När en utlysning öppnar kommer det att 
framgå om det finns ytterligare begränsningar 
för vilka som kan söka stöd vid en enskild 
utlysning, exempelvis lyser vi ibland ut medel 
endast till Migrationsverket eller Polisen.  
Inför en ansökan är det bra att sätta sig in i 
regler för statsstöd och analysera hur dessa 
påverkar er. Det är en tråkig konsekvens att 
lägga ner mycket arbete på en ansökan och 
få sin ansökan avvisad på grund av regler för 
statsstöd för EU-fonder! 

Vilka målgrupper riktar sig stödet till?
AMIF målgrupp är alltid tredjelandsmed-
borgare. Det är alltid tredjelandsmedborgare 
som ska dra nytta av effekter och resultat av 
de enskilda projekten. Detta betyder inte att 
ni i det enskilda projektet måste arbeta direkt 
med målgruppen. Det är fullt möjligt att söka 
stöd för projekt som ska utveckla system vilka 
i nästa steg förbättrar för målgruppen, eller 
utbilda personal inom er organisation vilka i 
nästa steg möter och stöttar målgruppen. 

 Mer information 
Kontakta oss via vår webbplats 
migrationsverket.se/AMIF eller fonderna@
migrationsverket.se 
På vår webbsida finns b.la. en funktion som 
heter ”testa din projektidé” där är det möjligt 
att skicka in ert förslag till projekt för fortsatt 
dialog med oss. 

Asyl- migration och integrationsfonden 
(AMIF) 

Medfinansieras av 
Europeiska unionen 

4

http://www.migrationsverket.se/AMIF
mailto:fonderna%40migrationsverket.se?subject=
mailto:fonderna%40migrationsverket.se?subject=


Allmän beskrivning 
Brottsoffermyndigheten kan finansiera 
forskning och andra brottsofferinriktade 
projekt genom medel från Brottsofferfonden. 
Målet är att stimulera omfattningen av 
och kvaliteten på det brottsofferarbete 
och den brottsofferforskning som bedrivs 
i Sverige. Medlen kan även beviljas till 
vittnesstödsverksamhet. Brottsofferfonden 
finansieras till största del av personer som 
har dömts för brott. Beslut om bidrag fattas 
av Rådet för Brottsofferfonden som utses av 
regeringen. 

Utlysningar 2023
Det går att ansöka om medel från 
Brottsofferfonden två gånger per år. Ansökan 
ska göras senast den 1 april för vårens 
fördelning av medel och senast den 1 oktober 
för höstens fördelning av medel. De angivna 
datumen gäller årligen och oavsett vilken 
veckodag de infaller.

Vem/vilka kan söka?
Civilsamhällets organisationer, offentliga 
verksamheter, privata verksamheter samt 
forskare vid svenska universitet, högskolor 
och myndigheter med forskningsuppdrag kan 
ansöka om medel. 

Vilka målgrupper riktar sig stödet till?
Syftet med projekten ska vara att öka 
kunskapen om brottsoffer eller att ge bättre 
bemötande och stöd till brottsoffer. Projekten 
ska vara till nytta för brottsoffer i Sverige.

 Mer information 
Maria Königsson, handläggare vid enheten 
för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum, 
Brottsoffermyndigheten 
Telefon: 090-70 82 03
maria.konigsson@brottsoffermyndigheten.se
www.brottsoffermyndigheten.se/
brottsofferfonden
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Allmän beskrivning
Jämställdhetsmyndigheten ska se till 
att regeringens jämställdhetspolitiska 
prioriteringar får genomslag 
genom att bidra till ett effektivt 
genomförande av jämställdhetspolitiken. 
Jämställdhetsmyndigheten ska samverka 
med andra aktörer för att säkerställa att 
jämställdhetspolitiken får genomslag. Bland 
dem finns andra statliga myndigheter, 
kommuner, regioner, näringsliv och 
organisationer i civilsamhället. Vår uppgift är 
att samordna, följa upp och på olika sätt ge 
stöd inom jämställdhetens områden. Vi arbetar 
inom följande verksamhetsområden:

• Analys och uppföljning av utvecklingen mot 
jämställdhet.

• Stöd till myndigheter, landsting, regioner 
och kommuner i genomförandet av 
jämställdhetspolitiken.

• Samordning och genomförande av vissa 
uppdrag inom jämställdhetspolitikens 
område.

• Fördelning av statsbidrag för 
jämställdhetsprojekt och kvinnors 
organisering.

• Bistå regeringen som expert i det 
internationella samarbetet inom 
jämställdhetsområdet.

Utlysningar 2023
• Statsbidrag till Jämställdhetsprojekt 

utlysning tisdag 20 juni–tisdag 1 augusti  
kl. 14.  

• Statsbidrag till Organisations- och 
etableringsbidrag till kvinnors organisering 
utlysning torsdag 31 augusti– 
tisdag 3 oktober kl. 14.    

• Jämställdhetsmyndigheten fördelar också 
projektbidrag och verksamhetsbidrag till 
visst våldsförebyggande arbete. Nästa 
utlysning planeras till hösten 2024.

Vem/vilka kan söka?
• Jämställdhetsprojekt kan sökas av ideella 

föreningar och stiftelser.

• Statsbidrag till organisations- och 
etableringsbidrag till kvinnors organisering 
kan sökas av organisationer som är 
en kvinnoorganisation. Det innebär i 
korthet att 75 procent av organisationens 
medlemmar ska vara kvinnor eller att 75 
procent av ens medlemsföreningar ska 
vara kvinnoorganisationer. Därutöver kan 
även en sammanslutning av kvinnor inom 
en ideell förening ta del av bidraget. Alla 
organisationer som beviljas bidrag ska ha 
som ändamål att stärka kvinnors ställning i 
samhället. 

• Projektbidrag till visst våldsförebyggande 
arbete kan sökas av ideella organisationer, 
stiftelser, kommuner och regioner.

• Verksamhetsbidrag till visst 
våldsförebyggande arbete kan sökas av 
ideella organisationer och stiftelser.

 Mer information
Välkommen att kontakta oss för att diskutera 
en projektidé eller ställa frågor! Kontakta oss på:
bidrag@jamstalldhetsmyndigheten.se

6

https://jamstalldhetsmyndigheten.se/om-jamstalldhetsmyndigheten/uppfoljning-av-jamstalldhetspolitiken/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/om-jamstalldhetsmyndigheten/uppfoljning-av-jamstalldhetspolitiken/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/om-jamstalldhetsmyndigheten/stod-och-samordning/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/om-jamstalldhetsmyndigheten/stod-och-samordning/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/om-jamstalldhetsmyndigheten/stod-och-samordning/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/om-jamstalldhetsmyndigheten/vart-uppdrag/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/om-jamstalldhetsmyndigheten/vart-uppdrag/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/om-jamstalldhetsmyndigheten/vart-uppdrag/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/sok-statsbidrag/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/sok-statsbidrag/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/sok-statsbidrag/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/om-jamstalldhetsmyndigheten/internationellt-arbete/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/om-jamstalldhetsmyndigheten/internationellt-arbete/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/om-jamstalldhetsmyndigheten/internationellt-arbete/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/sok-statsbidrag/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/sok-statsbidrag/organisations-och-etableringsbidrag-for-kvinnors-organisering/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/sok-statsbidrag/organisations-och-etableringsbidrag-for-kvinnors-organisering/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/sok-statsbidrag/projektbidrag-for-visst-valdsforebyggande-arbete/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/sok-statsbidrag/verksamhetsbidrag-for-visst-valdsforebyggande-arbete/
mailto:bidrag%40jamstalldhetsmyndigheten.se?subject=


Allmän beskrivning
Kulturrådet verkar för kulturens utveckling 
och tillgänglighet och fördelar årligen runt 
2,4 miljarder kronor i statsbidrag. Mer än 
hälften, ca 1,4 miljarder kronor, går till 
regionerna och fördelas inom ramen för 
kultursamverkansmodellen. Resten går till 
det fria kulturlivet samt kommunal och statlig 
verksamhet. Två prioriterade områden för 
Kulturrådet är barn och unga samt nationella 
minoriteter. 

Utlysningar 2023
• Projektbidrag nationella minoriteters kultur 

21 februari – 21 mars 2023 

• Projektbidrag nationella minoriteters kultur 
19 september – 17 oktober 2023

• Verksamhetsbidrag nationella minoriteters 
kultur 19 september – 17 oktober 2023. 
Det här bidraget finns till för att stärka, 
utveckla och synliggöra de nationella 
minoriteternas kultur och kulturarv.

Vem/vilka kan söka?
Om du är en nationell minoritetsaktör, det 
vill säga en judisk, romsk, samisk, sverigefinsk 
eller tornedalsk/kvänsk/lantalaisisk aktör, 
kan du söka det här bidraget. Du som söker 
ska vara en juridisk person eller fysisk person 
med F-skattsedel. Samiska aktörer som är 
registrerade i ett annat land kan också söka om 
de har verksamhet i Sverige.
Annan finansiering krävs. Projektets 
samarbetspartners och medverkande ska vara 
tillfrågade om medverkan i projektet.

Vilka målgrupper riktar sig stödet till?
Nationella minoriteter och urfolk, barn och 
unga prioriteras.

 Mer information
Kontaktperson: Sofia Mörtlund, handläggare, 
E-post: sofia.mortlund@kulturradet.se
Telefon: 08-519 26 531
www.kulturradet.se
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Allmän beskrivning
Sverige består av 21 län och i varje län finns 
en Länsstyrelse. Länsstyrelsen ska verka för 
att nationella mål får genomslag i länet och 
samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden 
och förutsättningar. Länsstyrelsen ska ha ett 
statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och 
samordna olika samhällsintressen och statliga 
myndigheters insatser. Vi ska också följa 
utvecklingen och informera regeringen om 
länets behov. Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län arbetar för det hållbara samhället. Vår 
huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart 
samhälle och vi gör det genom att arbeta för 
en god samhällsplanering.

Utlysningar 2023
Under perioden 15 februari till den 31 mars 
har Länsstyrelsen i Västra Götaland en 
utlysning med tre olika bidrag med fokus på 
integration och mottagandet av nyanlända, 
ensamkommande barn, skyddsbehövande 
inom ramen för massflyktsdirektivet och 
asylsökande.

• Bidrag för tidiga insatser för asylsökande 
(TIA)

• Bidrag för att utveckla kapacitet och 
beredskap (§ 37)

• Bidrag för flyktingguider och 
familjekontakter (§ 37a)

Vem/vilka kan söka?
Kommuner och kommunalförbund (§ 37) Kan 
söka medel för att utveckla beredskap och 
kapacitet i mottagandet av nyanlända. Endast 
kommuner kan söka medel för bidrag för 
flyktingguider och familjekontakter (§37a). Tidiga 
insatser för asylsökande kan sökas av Ideella 
föreningar, kommuner och kommunalförbund

Vilka målgrupper riktar sig stödet till?
Aktuella målgrupper är nyanlända, ensam-
kommande barn, individer som omfattas av 
massflyktsdirektivet och asylsökande.

 Mer information
Daniel Uddling
Telefon: 010-224 44 71
E-post: daniel.uddling@lansstyrelsen.se 

Bekhan Djumaev 
Telefon: 010-224 46 42
E-post: bekhan.djumaev@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/
samhalle/social-hallbarhet/integration.html
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Väst

Allmän beskrivning
Mikrofonden Väst, är en social investerare, 
som erbjuder finansiering, garantier. Därmed 
avlastar vi borgensbördan på personer i er 
verksamhet när banken kräver säkerheter, 
borgen. Vi är en ekonomisk förening som ägs 
av kooperativ, banker, föreningar. Vi stöds bl.a. 
av Västra Götalandsregionen och Göteborgs 
Stad. 

Utlysningar 2023
Vi erbjuder garantier, borgen, när ni 
söker kontokredit, banklån, garantier för 
hyra, leasing, hjälp med finansiering av er 
verksamhet. I samarbete med Coompanion 
erbjuder vi kostnadsfri rådgivning kring 
finansiering, affärsutveckling, öka intäkter till 
er förening.

Vem/vilka kan söka?
Ideella föreningar, ekonomiska föreningar, 
stiftelser, byalag, kooperativ, sociala företag

 Mer information 
Jan Svensson, jan.svensson@coompanion.se 
Telefon: 0733-725000
https://mikrofonden.se/mikrofonden-vast/
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Allmän beskrivning
MUCF (myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesforskning) är en statlig myndighet 
som tar fram och sprider kunskap om ungas 
levnadsvillkor och civilsamhällets villkor. 
Vi fördelar statsbidrag som ger stora och 
små organisationer möjlighet att bedriva 
verksamhet. Våra internationella samarbeten 
ger unga chansen att arbeta som volontär, 
studera eller praktisera i ett annat europeiskt 
land. 

Information om våra utlysningar
MUCF har i uppdrag att fördela olika 
typer av statsbidrag inom ramen för det 
ungdomspolitiska målet samt politiken för det 
civila samhället. Bidragen fungerar som verktyg 
för demokratin och de utlyses under olika 
perioder under året.

Vem/vilka kan söka stödet?
Organisationsbidragen går till 
riksorganisationer och dess 
medlemsföreningars löpande verksamhet 
och storleken på bidraget styrs av antalet 
medlemmar. Verksamhetsbidraget fördelas till 
antidiskrimineringsbyråer runt om i landet. 

Projektbidragen kan sökas av olika aktörer 
inom det civila samhället som under en 
avgränsad period vill bedriva ett projekt inom 
ramen för bidragets syfte. Ansökan är öppen 
till den 16 februari och bidragen som går att 
söka nu är:

• Stödja ungas organisering

• Motverka rasism och intolerans

• Mötesplatser för unga hbtqi-personer

• Hälsofrämjande insatser riktade till romer

 Mer information
På www.mucf.se/bidrag/statsbidrag kan du läsa 
mer om bidragen MUCF fördelar och också se 
exempel på genomförda projekt eller få tips 
på hur du skriver en bra projektansökan. Vid 
frågor går det bra att mejla till bidrag@mucf.se  
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Allmän beskrivning
Inom VGRs regionala utvecklingsuppdrag 
finns olika stöd att söka inom området social 
hållbarhet.
Stöden är ett sätt att tillsammans öka 
genomförandekraften i den önskade 
utvecklingen av Västra Götaland – med fokus 
på den sociala hållbarheten. Detta beskrivs 
i den regionala utvecklingsstrategin, i VGRs 
hållbarhetsmål och i Kulturstrategin.

Aktuella utlysningar 2023
Kulturnämndens stöd:

• Utvecklingsprojekt 2023, två utlysningar  
1 februari–15 mars samt 1 augusti– 
15 september 
Utvecklingsprojekt - Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se)

• Verksamhetsstöd 2024–2025, utlysning  
1 mars–2 maj 
Verksamhetsstöd 2024–2025 - Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se)

Här kan du läsa mer om vilka andra stödformer 
som finns inom kultur- och demokratiområdet

Miljö- och regionutvecklingsnämndens stöd:

• Sociala investeringsmedel (SIM)  
Har du en idé om en social investering? - 
Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Här kan du läsa mer om övriga stödformer 
inom regional utveckling 

Vem/vilka kan söka?
VGRs stöd är möjligt för flertalet aktörer 
att söka; såväl enskilt som i samverkan. Se 
respektive utlysning för mer information.

Vilka målgrupper riktar sig stödet till?
VGRs stöd riktar sig till såväl individ, grupp och 
organisationsnivå med syfte att stärka den 
sociala hållbarheten i samhället.
Regler för stöd och bidrag - Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se)
Policy för ekonomiskt stöd till det civila 
samhället (vgregion.se)

 Mer information
Stöd kultur och demokrati
Kontakt: Jens Lejhall
E-post: jens.lejhall@vgregion.se
Telefon: 070-228 76 30

Sociala investeringsmedel (SIM)
Kontakt: Marie Ahlberg
E-post: marie.ahlberg@vgregion.se 
Telefon: 0761-39 99 63
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https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi/
https://www.vgregion.se/om-vgr/hallbarhet/
https://www.vgregion.se/om-vgr/hallbarhet/
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https://www.vgregion.se/kultur/kulturstod/kulturstod/utvecklingsprojekt/
https://www.vgregion.se/kultur/kulturstod/kulturstod/utvecklingsprojekt/
https://www.vgregion.se/kultur/kulturstod/kulturstod/verksamhetsstod-20242026/
https://www.vgregion.se/kultur/kulturstod/kulturstod/verksamhetsstod-20242026/
https://www.vgregion.se/kultur/kulturstod/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/naringsliv/entreprenorskap-och-nyforetagande/sociala-investeringar/ansok-om-medel/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/naringsliv/entreprenorskap-och-nyforetagande/sociala-investeringar/ansok-om-medel/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/soka-stod/
https://www.vgregion.se/kultur/kulturstod/regler-for-stod-och-bidrag/
https://www.vgregion.se/kultur/kulturstod/regler-for-stod-och-bidrag/
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS8389-444455039-65/SURROGATE/Policy f%c3%b6r ekonomiskt st%c3%b6d till det civila samh%c3%a4llet.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS8389-444455039-65/SURROGATE/Policy f%c3%b6r ekonomiskt st%c3%b6d till det civila samh%c3%a4llet.pdf
mailto:jens.lejhall%40vgregion.se?subject=
mailto:marie.ahlberg%40vgregion.se?subject=


Allmän beskrivning
Svenska ESF-rådet finansierar projekt som 
arbetar med kompetensutveckling, syssel-
sättnings åtgärder och integrationsinsatser. 
Myndigheten förvaltar Europeiska 
socialfonden+ (ESF+) som är ett viktigt verktyg 
för EU. Fonden skapar möjligheter att utveckla 
regioner, individer, organisationer och företag 
i hela Sverige. Det bidrar till att fler människor 
kan få ett arbete, eller den kompetens som 
arbetsmarknaden behöver. ESF+ innehåller 
fem programområden där lokala, regionala 
och nationella aktörer kan söka pengar för att 
driva projekt som bidrar till en inkluderande 
arbetsmarknad.

Utlysningar under 2023
På Svenska ESF-rådets hemsida www.esf.se 
finns information om öppna utlysningar. I 
Västsverige finns under våren två utlysningar 
öppna inom programområde A, en utlysning 
inriktad på insatser för arbetslösa och 
en utlysning för sysselsatta i behov av 
kompetensutveckling. På hemsidan finns mer 
information om de aktuella utlysningarna 
och även en utlysningsplan som presenterar 
kommande utlysningar under 2023.

Vem/vilka kan söka stödet?
Möjliga stödsökande inom programområde 
A är aktörer inom privat/offentlig/idéburen 
sektor.

 Mer information
Välkommen att besöka vår hemsida www.esf.se  
för mer information om aktuella utlysningar 
eller kontakta samordnarna på kontoret via 
e-post vastsverige@esf.se.

Medfinansieras av 
Europeiska unionen 
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http://www.esf.se
http://www.esf.se
mailto:vastsverige%40esf.se?subject=


Under 2023 utlyser Socialstyrelsen ett statsbidrag med 
relevans för social hållbarhet på temat Motverka ofrivillig 
ensamhet. Sista ansökningsdag är 7 mars.

Mer information finner du på Socialstyrelsens hemsida:
Motverka ofrivillig ensamhet - Socialstyrelsen
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