
 
Nyhetsbrev från sekretariatet 2022-12-09 

  
Första projekt för programperioden 2021–2027 har prioriterats! 

 

 

Strukturfondspartnerskapet har prioriterat nio projekt 

Partnerskapet har den 8 december prioriterat de första nio projekten för programperioden 2021–2027. 

De prioriterade projekten omfattar ansökt EU-stöd om totalt 225,1 mnkr. 

Inom utlysningar för ESF+ prioriteras följande projekt: 

• Connecto, Samordningsförbundet Östra Södertörn, ESF-stöd: 6,7 mnkr 

• SIV – stödstruktur idéburna vård- och omsorgsgivare, Famna, ESF-stöd: 9,7 mnkr 

• Digitala museilyftet, Riksantikvarieämbetet, ESF-stöd: 8,8 mnkr 

• Företagsakademin för tillväxt 3, Almega Tjänsteföretagen, ESF-stöd: 22,1 mnkr 

• Lumena, Samordningsförbundet Östra Södertörn, ESF-stöd: 90,9 mnkr 

• Min Framtid, Rädda Barnen riksförbund, ESF-stöd: 22,1 mnkr 

Inom utlysningar för ERUF prioriteras följande projekt: 

• Startup Climate Action, Stockholm Innovation & Growth AB, ERUF-stöd: 20 mnkr 

• Health Data Sweden, Kungliga Tekniska Högskolan, ERUF-stöd: 15 mnkr 

• Acceleration Sthlm, Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, ERUF-stöd: 29,8 mnkr 
→ mer om de prioriterade projekten på sfpstockholm.se 

 

 

Partnerskapets årsplan för 2023 

Den 8 december beslutade partnerskapet om sin årsplan för 2023. 

Årsplanen ska kunna tillgodose behovet av förutsägbarhet i samband med 
framtida utlysningar för ERUF och ESF+. Årsplanen har sin utgångspunkt i en 
årscykel. I årsplanen redovisas planerade utlysningar och partnerskapets tidplan 
med hålltider för verksamhetsåret 2023. Årsplanen kommer att ses över vid 
halvårsskiftet. I juni kommer partnerskapet att informeras om halvårsöversynen 
som en del i beredningsprocessen för årsplanen 2024. 

→ mer om årsplanen på sfpstockholm.se 

 

Partnerskapets prioriteringskriterier för projekt 

Partnerskapets främsta uppdrag är att prioritera projekt som Tillväxtverket (ERUF) och Svenska ESF-

rådet (ESF+) godkänner och väljer ut för prioritering inom varje utlysning. De projekten som prioriteras 

får EU-stöd beviljat från ERUF resp. ESF+. Partnerskapet beslutade den 8 december om kriterier för att 

kunna bedöma vilka projekt ska prioriteras framöver. Det är viktigt för de som i framtiden vill ansöka 

om stöd från ERUF eller ESF+ att ha dessa kriterier i åtanken när ansökanstexten tas fram. 

Tre prioriteringskriterier: 
1. Projektet bidrar till genomförandet av RUFS 2050 och Agenda 2030 i Stockholmsregionen 
2. Projektet genomförs i samverkan med aktörer som är relevanta för projektet 
3. Projektet medför mervärde och nytta för det långsiktiga regionala utvecklingsarbetet i Stockholmsregionen 

→ mer om prioriteringskriterier på sfpstockholm.se 

 

https://www.regionstockholm.se/om-regionstockholm/eu-och-internationellt-arbete/strukturfondspartnerskapet/projekt/
https://www.regionstockholm.se/globalassets/4.-regional-utveckling/alla-nya-block-och-bilder-trf/strukturfondspartnerskapet/pdf/sfp-stockholms-lan-arsplan-2023.pdf
https://www.regionstockholm.se/globalassets/4.-regional-utveckling/alla-nya-block-och-bilder-trf/strukturfondspartnerskapet/pdf/prioriteringskriterier-sfp-stockholms-lan-2023-2027.pdf


Fyra utlysningar planeras för ESF+ 

I december 2022 planerar Svenska ESF-rådet att öppna två utlysningar för 
Stockholmsregionen inom Programområde A (POA) – Främja livslångt lärande (POA.1) och 
Uppmuntra aktiv inkludering (POA.2). 

→ mer om utlysningar på esf.se 
I januari 2023 planerar Svenska ESF-rådet att öppna två förstudieutlysningar för 
Stockholmsregionen inom Programområde A (POA) – Grön omställning (POA.1) och 
Förebyggande insatser för unga (POA.2). 

→ mer om utlysningar på esf.se 

 

Tidplan 
12 december Utlysning öppnas för ESF+ inom POA.1 och POA.2 
12 januari, kl. 14-15 Digitalt informationsmöte för ESF+ utlysning inom POA.1 och POA.2 
23 januari Förstudieutlysning öppnas för ESF+ inom POA.1 och POA.2 
16 januari, kl. 10-12 Informationsmöte ESF+ POA.1 – Förstudier för grön omställning 
16 januari, kl. 13-15 Informationsmöte ESF+ POA.2 – förstudier förebyggande insatser unga 
2 februari, kl. 09-12 Fördjupat informationsmöte om bred utlysning ESF+ POA.1 
3 februari, kl. 09-12 Fördjupat informationsmöte om bred utlysning ESF+ POA.2 
27 mars Samtliga utlysningar för ESF+ stängs 
15 juni Partnerskapet tar beslut om prioritering av projekt 

 

 

 

Två utlysningar planeras för ERUF 

I januari 2023 planerar Tillväxtverket att öppna en utlysning för Stockholmsregionen inom 
specifikt mål 1.1 Forskning och innovation för att främja utvecklingen inom 
Stockholmsregionens prioriterade områden för smart specialisering: Life Science, IKT, 
Industriell omställning genom hållbar produktion samt Klimat- och miljösatsningar för 
hållbar stadsutveckling. 
I januari 2023 planerar Tillväxtverket även att öppna en utlysning för Stockholmsregionen 
inom specifikt mål 1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft med 
fokus på EU-finansiering till Regional Exportsamverkan (RES). 

→ utlysningar kommer att finnas på tillvaxtverket.se 

Tidplan 
16 januari Utlysningar öppnas för ERUF 
18 januari, kl. 10-11 Informationsmöte om ERUF-utlysning 
15 februari, kl. 10-11 Informationsmöte om ERUF-utlysning 
13 mars Utlysningar för ERUF stängs 
15 juni Partnerskapet tar beslut om prioritering av projekt 

 

 
Evert Kroes, Huvudsekreterare Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län 
+46 (0)70 002 88 29   /   evert.kroes@regionstockholm.se   /   www.sfpstockholm.se 

 

Anmäla/avanmäla 
nyhetsbrev 

 

https://www.esf.se/nyheter/kommande-utlysningar-esf-i-stockholm/
https://www.esf.se/nyheter/kommande-forstudieutlysningar-esf-i-stockholm/
https://tillvaxtverket.se/finansiering.html?sv.target=12.74e1936a1808eb1ad12eb746&sv.12.74e1936a1808eb1ad12eb746.route=/&category_0f2d591e-5b5d-40be-aebd-3c667a946164=EU&category_8e07fe5f-72f9-4e5e-a729-439e838ec6b6=Region%20Stockholm
mailto:evert.kroes@regionstockholm.se
http://www.sfpstockholm.se/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_WfGc7dig0eMv88vLjowZ2pazphk7qZPovqaa4SOy59UMDZXU1o2UlM0QUVGNDRCUjAxNk9WTlgySi4u

