
 
Nyhetsbrev från sekretariatet 22 december 2022 

  
God Jul och Gott Nytt År! 

 

 

 

 

Ordförande har ordet 

Jag vill tacka alla för gott samarbete under året och hela mandatperioden. 
Partnerskapets diskussioner och fördjupningar i olika frågor leder till ökad kunskap och 
så bra beslut som möjligt, stort tack till alla ledamöter och tjänstepersoner på såväl 
regional som statlig nivå för allt stöd i partnerskapets arbete. Vill önska er alla en 
välförtjänt och skön ledighet och hoppas att ni får vara friska! 
 
God Jul och Gott Nytt År! 
Tobias Nässén, Ordförande 

 

Utlysningar för ESF+ har öppnats 

Utlysning projekt för kompetensutveckling, programområde POA1 
Inom POA1 stöds insatser som främjar livslångt lärande och ger stöd till arbetskraftens yrkesmässiga och geografiska 
rörlighet. Insatser kan även främja möjligheter att förvärva och förstärka färdigheter, såsom entreprenörsfärdigheter 
och digitala färdigheter. Insatser som drar nyttan av digitaliseringens möjligheter kan stärka likvärdighet, effektivitet, 
kvalitet och spridning. Insatser inom området ska främst riktas direkt till individer, men även insatser för att utveckla 
organisationer samt för att utveckla strukturer omfattas. 
Sista ansökningsdatum 27 mars 2023 → Länk till utlysningen 

Utlysning projekt för arbetsmarknadsetablering, programområde POA2 
Inom POA2 stöds kan insatser i huvudsak göras för individer som riskerar att drabbas av fattigdom eller social 
utestängning, individer som står utanför arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet samt insatser för de som ännu 
inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Insatser inom området ska avse insatser på individnivå, för att 
utvecklaorganisationer samt för att utveckla strukturer. Inom specifikt mål h) är det möjligt att genomföra insatser i 
såväl större som mindre projekt. Insatser kan stödja arbetskraftens yrkesmässiga och geografiska rörlighet. 
Sista ansökningsdatum 27 mars 2023 → Länk till utlysningen 

Informationsmöte 
Svenska ESF-rådet bjuder in till digitalt möte med information om nämnda utlysningar, ansökan och projektekonomi.  
Datum och tid: torsdag 12 januari kl. 14:00–15:00 → Information och anmälan  

 

Mobiliseringsevent för ESF+ 

Den 24 januari 2023 anordnas ett regionalt mobiliseringsevent, kontakta david.norman@storsthlm.se för information 
och anmälan: 

https://www.esf.se/utlysningar/utlysning/?dnr=22-043
https://www.esf.se/utlysningar/utlysning/?dnr=22-044
https://www.esf.se/kalender/digitalt-infomote-stockholm/
mailto:david.norman@storsthlm.se
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