Strukturfondspartnerskapet
Västsverige

2016-08-26

Program för Strukturfondspartnerskapets strategidagar 8-9 sep i Varberg
Torsdag 8 september
11.30 -12.30

Gemensam lunch vid ankomst

12.30–12.40

Introduktion till strategidagarna

12.40- 13.40

Temapass 1: Integration och Social ekonomi
•
•
•

Integration
Projektpresentation ”Integration Halland”
Social ekonomi

Bilaga 1-2
Åza Rydén, ESF-rådet
Emma Gröndahl
Lotta Forslind, Coompanion

13.40–ca 17.00 Workshop: Nationella innovationsfrågor (inkl. fika)
•
•

Det regionala plattformsarbetet och nationella
strategier
Riktlinjer för prioritering av ERUF-projekt

Anders Carlberg, VGR
Birger Löfgren, Region Halland
Lena Andreasson, Region Halland

Dagen avslutas ca kl.17.00 och middag serveras kl.18.30

Fredag 9 september
9.00–11.00

11.00–12.00

Temapass 2: Gröna näringar och livsmedel (inkl. fika)
•

Projektpresentation ”College VG” och
”Collegesamverkan VG”

Agneta Larsson, Skaraborg
Johanna Redelius, GR

•
•

Det regionala arbetet inom livsmedel
Mobiliseringsmöten

Berit Mattsson, VGR
Hans Bergsten, Region Halland

Gruppdiskussioner
•
•
•

Cecilia Nilsson, sekreterare

Framtida utlysningar
Lärdomar
Fondsamordning

12.00 -12.30 Formellt sammanträde, se separat dagordning.
Mötet avslutas ca kl.12.30 med gemensam lunch.

Bilagor:
1. Synpunkter från Coompanion
2. Utdrag ur projektkatalog: Projekt inom social ekonomi
3. Flytt av medel mellan målen i den regionala handlingsplanen för Europeiska socialfonden
2014-2020 i Västsverige
4. Tidsplan kommande utlysningar
5. Mötesdagar 2017
6. Samråd kommande utlysning
7. Föregående protokoll

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige

Dagordning

2016-08-26

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets sammanträde den 9 sep 2016
1. Mötet öppnas
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Godkännande av dagordningen
5. Övergripande frågor
a. Flytt av medel mellan målen i den regionala
handlingsplanen för Europeiska socialfonden
b. Tidsplan kommande utlysningar
c. Mötesdagar 2017

Cecilia Nilsson, sekreterare

Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

6. Information från Tillväxtverket

Helena Starfelt, Tillväxtverket

7. Information från ESF-rådet

Åza Rydén, Svenska ESF-rådet

8. Samråd kommande utlysning inom socialfonden

Bilaga 6

Beslutsärenden
9. Flytt av medel mellan målen i den regionala
handlingsplanen för Europeiska socialfonden

Bilaga 3

10. Övriga frågor

Bilagor
1. Synpunkter från Coompanion
2. Utdrag ur projektkatalog: Projekt inom social ekonomi
3. Flytt av medel mellan målen i den regionala handlingsplanen för Europeiska socialfonden
2014-2020 i Västsverige
4. Tidsplan kommande utlysningar
5. Mötesdagar 2017
6. Samråd kommande utlysning
7. Föregående protokoll

Bilaga 1

Marita Öberg Molin
Coompanion

Datum: 20160506

Svenska ESF rådet
AU och Övervakningskommittén
Svenska ESF-rådet
Box 47141, 100 74 Stockholm
Insamlad erfarenhet och synpunkter på hantering av projekt från Coompanion i
de 8 regionala områdena.
Inledning
Coompanion som organisation har lång erfarenhet av EUs strukturfonder, både som
projektägare, samverkansparter i andras projekt och som ledamöter i olika partnerskap,
beredningsgrupper och i dylika sammanhang. Organisationen har varit delaktiga sedan
start av strukturfonderna i Sverige.
Detta har under åren fungerat utmärkt och organisationen har haft stort förtroende för
sin kunskap i dessa frågor och har väl godkänt i de projekt som genomförts.
Coompanion arbetar i stor utsträckning med just den målgruppen som står längst från
arbetsmarknaden och då till stor del med mål mot sysselsättning och inte som främsta
mål i tillväxtsektorn. Däremot ”framväxt för tillväxt”.
Detta har gett genklang i politiska sammanhang, där man ser bl.a. Arbetsintegrerade
sociala företag som en framgångsfaktor.
Regeringen har här tillsatt en utredare, Lars Bryntesson.
Syftet är att främja den sociala ekonomin och stärka social innovationskraft. Målet är att
ta fram förslag på hur näringspolitiken kan bidra till att stärka det sociala företagandet.
Uppgiften är att:
• Kartlägga befintliga statliga insatser
• Identifiera de huvudsakliga flaskhalsarna
• Beakta områdena kapitalförsörjning, företagsrådgivning, informations- och
kunskapsutveckling, samt innovationsfrämjande
• Analysera och ge förslag på och/eller ändra näringspolitisk samt
arbetsmarknadspolitisk inriktning
• Ge förslag på omfördelning av stöd, ansvar och insatser mellan de båda
politikområdena och dess myndigheter
ÖK har fått en grundlig genomgång av alla de 8 regionala planerna, av de personer som
varit ansvariga för skrivandet. Genomgång av både skrivningar, prioriteringar och på
vilket sätt man arbetat fram planerna. Ett noga förankringsarbete och dialog och
workshop har förekommit. Detta har lett till att planerna är bra och att ÖK fattat beslut
om dessa. I flera av dessa planer lyfts socialt företagande som en möjlighet.

Samlade exempel på behandling av ansökningar och förfaringssätt.
Har här valt att ta del av alla de skrivningar som jag samlat in, för att sedan ge en bild av
hur det upplevs runt om i landet. Från flera håll har likalydande frustrationer upplevts.
Kommer inte här att gå in på varje region eller partnerskap, utan ge en bild av det
upplevda läget.
Flera upplever en svårighet att få gehör för sina ansökningar, trots att de uppfyller alla
de kriterier som finns i de aktuella utlysningstexterna och de horisonella principerna.
Man känner sig ifrågasatt, dels vad gäller om det är organisationens ordinarie
verksamhet, dels att det finns misstanke om att det inte skulle gå till den målgrupp som
man tagit upp i ansökan, utan bara skulle gå till den egna organisationen.
På ett antal ställen ifrågasätts om det inte strider mot statsstödsregler, att Coompanion
inte skulle kunna ta del av fondmedel, vilket är utrett att det inte påverkas vad gäller vår
verksamhet. Om så skulle vara fallet, vore det flera aktörer som inte skulle kunna
komma till åtnjutande av projektmedel.
Det har ställts orimliga krav och kompletteringar. När kompletteringar är gjorda,
kommer nya krav och ibland upp till 10-15 sidor kompletteringar.
Naturligtvis ska vi liksom alla andra ha korrekta ansökningar. Men märkligt är att det
under den här perioden och genomgående blir så starkt ifrågasatta.
Det finns stora otydligheter i de fall man söker samverkansprojekt. I vissa fall går det
utmärkt att se det som samverkan i vissa fall måste allt upphandlas, trots en tydlighet i
projektskrivningar varför samverkan i just det projektet är det bästa.
Trots att flera ur organisationen finns med i partnerskap runt om i regionerna så
upplever ledamöterna att det är väldigt styrt av tjänstemän på olika nivåer. I vissa fall är
det på förväg bestämt vilka som ska prioriteras. Detta vittnas även från politiskt håll.
I en del av våra regioner ser vi en maktförskjutning mot RTA i länen. Där görs
prioriteringar inför partnerskapsmöten även i socialfondsprojekten, trots att det själva
inte tillstår det.
Vilka blir beviljade? Här kan vi se att det till största del är offentlig sektor samt större
organisationer, som kan få projekt efter projekt beviljade. Detta anser vi inte stämmer
överens med utformningen av de av ÖK beslutade Regionala handlingsplaner. Här har
mindre organisationer(inte bara Coompanion) otroligt svårt att få igenom sina projekt..
Här kan vi på en del håll dessutom se att inte ens projekt som handlar om insatser för
flyktingar, fallit i god jord, trots att ansökningarna väl uppfyller utlysningens inriktning.

Marita Öberg Molin
VL Coompanion Västmanland samt ledamot i ÖK och ÖK VU

Bilaga 1

Synpunkter från social ekonomi i Västsverige kring möjligheterna för sektorn att
ansöka om och genomföra projekt inom ERUF och ESF

Bakgrund
Efter diskussion i partnerskapet, ombads undertecknad att skriva ner en sammanfattning av synpunkter
från social ekonomi kring de svårigheter sektorn upplever när de söker projekt inom ESF och ERUF.
Förutom en problembeskrivning, finns i slutet av dokumentet ett antal konkreta förslag på åtgärder
som förenklar.

Utdrag ur nationell rapport från social ekonomi, sammanfattad av Marita Öberg Molin, VL
Coompanion Västmanland, samt ledamot i ÖK och ÖK VU:
”Har här valt att ta del av alla de skrivningar som jag samlat in, för att sedan ge en bild av hur det
upplevs runt om i landet. Från flera håll har likalydande frustrationer upplevts. Kommer inte här att gå
in på varje region eller partnerskap, utan ge en bild av det upplevda läget.
Flera upplever en svårighet att få gehör för sina ansökningar, trots att de uppfyller alla de kriterier som
finns i de aktuella utlysningstexterna och de horisonella principerna. Man känner sig ifrågasatt, dels
vad gäller om det är organisationens ordinarie verksamhet, dels att det finns misstanke om att det inte
skulle gå till den målgrupp som man tagit upp i ansökan, utan bara skulle gå till den egna
organisationen…
… Det har ställts orimliga krav och kompletteringar. När kompletteringar är gjorda, kommer nya krav
och ibland upp till 10-15 sidor kompletteringar. Naturligtvis ska vi liksom alla andra ha korrekta
ansökningar. Men märkligt är att det under den här perioden och genomgående blir så starkt
ifrågasatta.
Det finns stora otydligheter i de fall man söker samverkansprojekt. I vissa fall går det utmärkt att se
det som samverkan i vissa fall måste allt upphandlas, trots en tydlighet i projektskrivningar varför
samverkan i just det projektet är det bästa.
Trots att flera ur organisationen finns med i partnerskap runt om i regionerna så upplever ledamöterna
att det är väldigt styrt av tjänstemän på olika nivåer. I vissa fall är det på förväg bestämt vilka som ska
prioriteras. Detta vittnas även från politiskt håll.
I en del av våra regioner ser vi en maktförskjutning mot RTA i länen. Där görs prioriteringar inför
partnerskapsmöten även i socialfondsprojekten, trots att det själva inte tillstår det.
Vilka blir beviljade? Här kan vi se att det till största del är offentlig sektor samt större organisationer,
som kan få projekt efter projekt beviljade. Detta anser vi inte stämmer överens med utformningen av
de av ÖK beslutade Regionala handlingsplaner. Här har mindre organisationer otroligt svårt att få
igenom sina projekt.
Här kan vi på en del håll dessutom se att inte ens projekt som handlar om insatser för flyktingar, fallit i
god jord, trots att ansökningarna väl uppfyller utlysningens inriktning.”

Varför behöver vi diskutera social ekonomis medverkan i ESF och ERUF-projekt?
Anledning till att frågan tas upp är att social ekonomi/föreningslivet/ideell sektor upplever stora
svårigheter att ta del av medel inom ERUF och ESF. Efter förfrågan till sektorn, både nationellt och
regionalt, har erfarenheter, synpunkter och konkreta förslag på åtgärder kommit fram.

Vad är problemet med att social ekonomi har svårt att få igenom projekt?
Trots att ett flertal representanter inom social ekonomi varit med i framtagandet av program, planer
och strategier, så är det bara i just det skedet som gruppen varit en intressent. När det gäller själva
formuleringen av program, villkor, regler och administration av medlen, är det helt och hållet offentlig
sektor som haft kontrollen. Det innebär att hela systemet är uppbyggt för att passa de system som
används inom just offentlig sektor. I praktiken fungerar det uteslutande för andra organisationer,
såsom dem inom social ekonomi.

Varför är det ett problem att social ekonomi har så få projekt?
Om utgångspunkten är att offentlig sektor ensamt är bäst skickad att lösa alla samhällsproblem, så är
naturligtvis inte detta ett problem. Skulle man ha åsikten att fler kan bidra till att lösa de utmaningar
samhället står inför, blir det ett problem när dessa andra aktörer upplever att de är förhindrade att
delta. Det gör att färre nya och innovativa lösningar kommer fram, och färre organisationer och/eller
personer får möjlighet att delta. Det är naturligtvis också ett problem att det i programdokumenten
framkommer att social ekonomi är en viktig part, men i praktiken inte kan medverka eftersom regler,
krav och formuleringar verkar uteslutande.

Hur kan man lösa problemet?
Social ekonomi har ett antal förslag på åtgärder som kan underlätta att fler kan söka medel. En del går
att genomföra med ganska enkla medel, andra behöver mer omfattande arbete och nya sätt att arbeta
på










Ha med social ekonomi i alla nivåer och i alla led, såsom beslutsgrupper, planeringsgrupper,
regel- och kriterieframtagning med mera.
Formulera om vem och vad som är en regional utvecklingsaktör. D v s ta in aktörer som inte
tillhör offentlig sektor, men som bidrar till att utveckla samhället och lösa
samhällsutmaningar.
Gör social ekonomi till en obligatorisk partner i utlysningar.
Att myndigheterna i projekten ställer högre krav på social ekonomis tydliga medverkan och
inflytande i projekten, t ex styrgrupper och funktioner med ansvar i projekten.
Förenkla för social ekonomi att söka och genomföra projekt. Här finns en rad olika förslag:
Gör större ramprogram/ramprojekt för social ekonomi, ge ökat stöd i ansökningsprocessen, ge
stöd genom hela projektet, minska detaljnivån i både projektansökan och budget,
Öka kompetensen kring social ekonomis logik för att bättre förstå ansökningarna från sektorn,
Personal inom offentlig sektor ska aldrig ha ansvar för att utveckla social ekonomi

För sammanfattningen svarar:
Lotta Forslind
Social Ekonomi Fyrbodal/Coompanion Väst/Strukturfondspartnerskapet Västsverige

Bilaga 2

Utdrag ur Projektkatalog strukturfondsprogrammen 20142020: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesSto
re/84147630-c60f-4154-9b24809e87303d75/Projektkatalog%20strukturfondsprogrammen%2020142020%20ver%202.pdf?a=false&guest=true

Projekt med särskild inriktning social ekonomi
Regionalfonden

STAR - Universitet som resurs för socialt företagande
Sökande organisation
GU Ventures AB
Insatsområde
2. Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projektperiod
2016-01-01 – 2019-04-30
Sökt EU-medel
5 039 526
Offentlig medfinansiering 7 055 338 kr
Privat medfinansiering 503 953 kr
Total projektbudget
12 598 817 kr
Projektet består av två delar: GU Ventures fortsatta satsning på socialt företagande genom riktade
insatser samt en utvecklingsprocess med fokus på utvärdering och lärande. Socialt företagande är ett
relativt nytt område för GU Ventures. Avsikten är att satsa resurser i större skala än man tidigare
gjort för att främst generera nya affärsidéer, men även för att stödja befintliga initiativ. De
affärsstödjande funktioner som ska utvecklas under projektperioden vänder sig i första hand till
forskare och studenter hos Göteborgs universitet inom temaområden mat, hälsa och arbete. När det
gäller organisationens utvecklingsprocess, är denna tänkt att utgöra ett kontinuerlig lärande för
verksamheten genom att bl.a. granska, förbättra och förändra ett metoder som används inom GU
Ventures.

Brewhouse Creative Growth and Cultural Diversity
Sökande organisation
Brewhouse
Insatsområde
2. Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projektperiod
2016-07-01 – 2019-06-30
Sökt EU-medel
2 400 000 kr
Offentlig medfinansiering 3 600 000 kr
Privat medfinansiering 0 kr
Total projektbudget
6 000 000 kr
Brewhouse har identifierat två nya utvecklingsområden för organisationens verksamhet, socialt
företagande samt ett ökat fokus på integrations- och mångfaldsaspekten. Målgruppen är både
potentiella och befintliga företagare, verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna.
Projektaktiviteterna omfattar bland annat coachning, metodutveckling, framtagande av interna
dokument, omvärldsbevakning, utveckling av nya kommunikationskanaler och revidering av
befintliga utifrån ett mångfaldsperspektiv.

Socialfonden

1 000 jobb - Grundsteget
Sökande organisation
Utlysning
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget

Coompanion
Projekt som utgår från förstudier
PO2 - 2.3
Personer som varit länge utanför arbetsmarknaden.
140 kvinnor och 140 män
21 934 947
19 193 032 kr
41 127 979 kr

Idag finns det i Göteborgsregionen drygt 300 anställda i arbetsintegrerade sociala företag. Under
2014 har ett brett partnerskap tagit fram både strategi för hur antalet anställda skall öka till 1000
jobb, och en samverkansmodell så att sociala företag kan bli ett effektivt arbetsmarknadspolitiskt
verktyg. De existerande sociala företagen har lagt strategier för hur de skall växa, vilka nya
verksamheter som kan starta och hur företagen skall samarbeta. En gemensam säljorganisation,
Social Trade, har bildats. En ny märkning för företagen har tagits fram. Samarbete med
näringslivsorganisationer och större företag har etablerats. Arbetsförmedlingen har utrett hur de
behöver jobba. Fyra stadsdelar har analyserat sina arbetssätt. Inledningsvis fokuserar projektet på att
utveckla de företag som finns, men på sikt behöver fler arbetsplatser skapas även i nya kooperativ.
Partnerskapet har utvecklat ett hållbart system och ett förankrat arbetssätt för socialt företagande i
Göteborgsregionen, vilket skapar förutsättningar för att anställa 1000 personer i de sociala företagen
i regionen. På så sätt kan sociala företag bidra till att fler får möjlighet att gå från bidrag till lön.

Arbeta och leva i Väst
Sökande organisation
Utlysning

Medborgarskolan Region Väst
Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som
står särskilt långt från arbetsmarknaden
Projektperiod
2016-04-01 – 2019-03-31
Programområde/mål
Programområde 2, Mål 2.3
Målgrupp
Nyanlända eller långtidsarbetslösa, utanför arbetsmarknaden
Antal deltagare
152 kvinnor och 228 män
Medfinansiering, belopp 7 694 467kr
Sökt ESF- belopp
15 281 531kr
Total projektbudget
22 975 998kr
Medborgarskolan har, ihop med Arbetsförmedlingen i Halmstad, Laholm, Hylte, Skövde med
närliggande kommuner och Region Halland, tagit fram ett metodutvecklingsprojekt. Projektet riktar
sig mot personer med utländsk bakgrund och som är i slutfasen av det 2-åriga etableringsuppdraget
och därmed är på ingång till Jobb- och utvecklingsgarantin eller personer som gått igenom
etableringsuppdraget och fortfarande är inskrivna på Arbetsförmedlingen.
Målsättningen är att underlätta och snabba upp övergången till egen försörjning eller studier genom
att prova nya metoder och angreppssätt. Kontakten med svenska samhället främjas genom
deltagande i Medborgarskolans studiecirklar. Effekterna av aktiviteterna ska utvärderas för att skapa
underlag som kan användas av Arbetsförmedlingen för framtida upphandlingar avseende
kompletterande insatser mot deltagare i slutfasen av etableringsuppdraget.

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 3

Förslag till beslut

2016-08-26

Flytt av medel mellan målen i den regionala handlingsplanen för
Europeiska socialfonden 2014-2020 i Västsverige
Förslag till beslut:
1. Sekretariatet får i uppdrag att i samråd med ESF-rådet agera för att omfördela medel
mellan mål 2.2 till mål 2.1 och mål 2.3.

Bakgrund
Det pågår flera insatser i Sverige för att kraftsamla mot ungdomsarbetslösheten. Exempelvis
har Delegationen för unga regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan
och YA-delegationen fokuserar på yrkesintroduktionsanställningar. Dessa satsningar är i sin
linda och tid behövs för att låta dessa verka och ge effekter. Dessutom har den pågående
västsvenska utlysningen inom socialfonden 63 miljoner kronor helt inriktad för att öka
övergångarna till arbete eller studier för unga 15-24 år.
Det finns därför behov av att ändra fördelningen av medel mellan målen i den regionala
handlingsplanen för att möjliggöra satsningar för inte bara unga, utan även andra grupper som
har behov av insatser utifrån rådande arbetsmarknadsläge.
De regionala handlingsplanerna är styrdokument som behöver revideras regelbundet i takt
med förändringar på arbetsmarknaden. Det är strukturfondspartnerskapen som äger frågan
om förslag till revidering av regionala handlingsplaner. Beslut om revidering fattas av
övervakningskommittén (ÖK) på kommitténs sista årliga möte.
Handlingsplanen har tre mål inom programområde 2.
• Mål 2.1 är riktad mot kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden.
• Mål 2.2 är riktad till unga kvinnor och män (15-24 år) som lever i utanförskap.
• Mål 2.3 är riktad mot kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden.
Övervakningskommittén har bestämt budgetfördelningen mellan målen i den västsvenska
handlingsplanen. Västsverige står inför en situation med mycket pengar inom mål 2.2 och lite
till övriga mål.
Nuvarande fördelning av programmedel, medräknat pågående fjärde utlysningsomgång juniseptember 2016:
Mål
2.1
2.2
2.3

Budget enligt
fördelning
188 mnkr
250 mnkr
188 mnkr

Beräknat utfall efter fjärde
utlysningsomgången
161 (86 %)
117 (47 %)
147 (78 %)

Pågående fjärde utlysningsomgång innefattar sex utlysningar:
•
•
•

PO1 Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv
PO1 Kompetensutveckling inom besöksnäringen
PO1 Insatser för att göra studie- och yrkesvägledning till hela skolans ansvar

Kvar att använda
27 mnkr
133 mnkr
41 mnkr

Strukturfondspartnerskapet
Förslag till beslut
Bilaga 3
Västsverige
2016-08-26
Sekretariatet
• PO2 Öka övergångarna till arbete eller studier för de som är eller har varit långtidssjukskrivna
• PO2 Öka övergångarna till arbete eller studier för unga 15-24 år
• PO2 Förstudie för att använda spel- och spelutveckling för att öka övergångarna till arbete eller
studier för unga 15-24 år.

Bakgrunden till att omfördela medel från mål 2.2 till mål 2.1 och mål 2.3 är för att möjliggöra
fler insatser för de grupper som idag står längst från arbetsmarknaden. I dag är det grupper i
särskilt utsatt ställning:
• kvinnor och män med högst förgymnasial utbildning
• funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga
• arbetslösa mellan 55 och 64 år samt
• utomeuropeiskt födda kvinnor och män
Den sistnämnda gruppen växer snabbt bland de inskrivna hos Arbetsförmedlingen. I juli var
drygt 54 procent av alla arbetssökande utrikes födda.
Arbetsmarknadsläget för målgruppen inom mål 2.2, unga arbetslösa 15-24 år, har förbättrats
sedan handlingsplanen skrevs. Ungdomsarbetslösheten för ungdomar mellan 18-24 år i
Sverige har minskat och är nere på en lägsta nivå sedan 2009. I Västra Götalands län är
ungdomsarbetslösheten nere på 9,7 procent, vilken är en stor minskning sedan förra året (11,1
procent). I Hallands län är motsvarande mätning i juli månad på 8,2 procent vilket också är en
minskning sedan förra året (9 procent). När den regionala handlingsplanen skrevs låg
Hallands län något under EUs uppsatta mål på högst 10 procent år 2020 och Västra Götalands
län något över samma mål.
Det råder högkonjunktur och arbetslösheten minskar, men trots detta så finns det fortfarande
grupper som har svårt att nå arbetsmarknaden. Det finns således ett behov av att se över
fördelningen av medel från mål 2.2 till mål 2.1 och mål 2.3 för att aktivt kunna arbeta med de
grupper som har särskilt behov av insatser.
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Planering kommande utlysningar 2016 och 2017

2016
2016:2 juni-september

ERUF
60 miljoner kronor

8-9 september
9 december
2017
2017:1 januari-februari

40 miljoner kronor

Gröna näringar och
livsmedel, 60 miljoner
kronor

30 miljoner kronor

250 miljoner kronor

2017:2 juni-september

Kursivt är preliminärt.

ESF
PO1 psykisk ohälsa inom
vård och omsorg, 45 mnkr
PO1 besöksnäring, 20 mnkr
PO1.2 studievägledning, 12
mnkr
PO2.1 psykisk ohälsa, 60
mnkr
PO2.2 unga, 60 mnkr
PO2.2 unga och
spelutveckling (förstudie), 3
mnkr
Strategimöte Strukturfondspartnerskapet
Beslutsmöte Strukturfondspartnerskapet

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Kommande möten Strukturfondspartnerskapet Västsverige 2017
Förslag:
Torsdag den 9/2
Fredag den 2/6
Torsdag – fredag den 31/8-1/9
Onsdag den 6/12
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Samråd angående kommande utlysningar inom Socialfonden
Nedanstående två utlysningar planeras ingå i den femte utlysningsomgången inom Europeiska
socialfonden i Västsverige 2014-2020. Utlysningarna kommer att publiceras under början av 2017, exakta
datum är ännu ej fastställda.
Utlysningarnas tema är framarbetade inom den så kallade fondsamordningsgruppen. Närmare inriktningar
inom dessa teman kommer att utarbetas med relevanta aktörer under hösten 2016, utifrån de regionala
utvecklingsstrategierna för Halland respektive Västra Götaland.
I utlysningen kommer ett fåtal, större projekt att efterfrågas. Vad beträffar projekt inom programområde 1
kommer krav ställas på att dessa även involverar individer ur målgruppen för programområde 2.

Programområde 1 Kompetensförsörjning
Kompetensutveckling (mål 1.1) inom områdena:
• gröna näringar
• livsmedel

Programområde 2 Öka övergångarna till arbete
Öka övergångarna till arbete för individer med en sammansatt problematik (mål 2.3) inom områdena:
• gröna näringar
• livsmedel

Svenska ESF-rådet, Västsverige

Telefon: 031-707 73 80

Besöksadress: Södra Hamngatan 45

Fax:031-707 73 81

Postadress: Box 11280, 402 26

Webbplats: www.esf.se
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