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Information från sekretariatet 

Till: Strukturfondspartnerskapet, parternskapets beredningsgrupp, nätverk kommunala EU-samordnare, 
beredningsgrupp för Kompetensarena Stockholm, Region Stockholm (RLK Tillväxt, RLK Internationellt arbete inkl. 
EU) 

EU CARE, ESF-medel för insatser till ukrainska flyktingar 
 
Den 8 mars lanserade EU-kommissionen förslaget till Cohesion's Action for Refugees in Europe (CARE). 
Förslaget innebär att medlemsländerna och regionerna kommer att ha möjlighet att använda resterande medel 
från antingen Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) eller Europeiska socialfonden (ESF) för alla typer av 
åtgärder för att stödja människor som flyr från Ukraina. 
 Care-förslaget (europa.eu) 
 
Den 22 mars skickade ordförande Charlotte Broberg ett brev till arbetsmarknadsministern med hemställan att 
regeringen 
skyndsamt behöver skapa förutsättningar så att kvarvarande ESF-medel från programperioden 2014–2020 kan 
användas för att stödja de ukrainska medborgare som flyr från kriget och söker sin tillflykt i Sverige. 
 
I onsdags hade Svenska ESF-rådet ett dialogmöte med Strukturfondsordföranden och -sekretariaten för att 
informera om förberedelserna för att genomföra EU-kommissionens förslag i Sverige: 

 Arbetsmarknadsdepartementet bereder nu ändringsförslag för det nationella programmet för ESF 2014–
2020 i överensstämmelse med EU-kommissionens förslag. 

 Beredningen ska ske skyndsamt så att Svenska ESF-rådet ska kunna öppna utlysningen juni 2022. 
 Arbetshypotesen är att den nationella utlysningen kommer att vara öppen under längre tid, där först till 

kvarn kommer att gälla (så snart en enskild projektansökan godkänns av ESF-rådet kan den komma i 
gång). 

 Den svenska nationella CARE-utlysningen för ESF kommer att ha en budget om ca 800 mnkr. 
 Det är 100 % ESF-finansiering som gäller, inget krav på medfinansiering. 
 Utgifter för åtgärder till stöd för flyktingar från Ukraina ska kunna berättiga till ESF-stöd retroaktivt, från 

och med startdatumet för den ryska invasionen (24 februari 2022) enligt EU-kommissionens förslag. 
 ESF-rådet föreslår en bred utlysning för projektansökningar som preliminärt kan handla om matchning, 

validering, kompetensutveckling, språkutbildning, med mera (som nuvarande PO2) men även insatser för 
samhällsinformation och rådgivning ska möjligen kunna ingå. 

 
Beredningen pågår och alla detaljerna är inte på plats ännu. I väntan på beslutet om programändringen vill vi 
med denna information skapa beredskap i Stockholmsregionen så att projektansökningar kan komma i gång 
relativt snabbt när väl den nationella ESF CARE-utlysningen öppnas. 
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