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Från: Evert Kroes
Skickat: den 28 juni 2022 11:35
Till: Evert Kroes
Ämne: Första utlysningsomgång för ESF+ publiceras inom kort!

 
Nyhetsbrev från sekretariatet 

 
Till: Strukturfondspartnerskapet, Parternskapets beredningsgrupp, Nätverk 
kommunala EU-samordnare, Beredningsgrupp Kompetensarena 
Stockholm, Region Stockholm (enhet för tillväxt, enhet för internationellt 
arbete inkl. EU), Svenska ESF-rådet 

 

 

Första utlysningar inom ESF+ öppnas efter 
sommaren 
Svenska ESF-rådet kommer inom kort publicera utlysningstexter för 
de två första utlysningarna inom Europeiska Socialfonden+ (ESF+) 
för Stockholmsregionen. 
 Läs mer på www.esf.se/nyheter/kommande-utlysningar-i-
stockholm/  
 Utlysningen kommer inom kort att publiceras på 
www.esf.se/utlysningar/: 
 Utlysningarna beräknas öppna den 1 september och stänga den 

3 oktober.  
 Ansökningar gäller för projekt med planerat startdatum 1 

januari 2023. 
 På sitt möte i december kommer Strukturfondspartnerskapet 

besluta om vilka av Svenska ESF-rådets godkända projekt ska 
prioriteras 
 Läs mer om Strukturfondspartnerskapets 
prioriteringsgrunder för 2022 

1.  Kompetensutveckling för sysselsatta 
 Aktörer som kan söka medel är: myndigheter, Region Stockholm, kommuner, branschorganisationer, 

arbetsmarknadens parter och verksamheter inom privat och ideell sektor i Stockholms län. 
 Preliminär budgetram: 96 miljoner kronor. 

2. Motverka ekonomisk utsatthet, stärka etablering/återetablering på arbetsmarknaden 
 Aktörer som kan söka medel är offentliga aktörer och organisationer inom privat och ideell sektor i 

Stockholms län. 
 Preliminär budgetram: 113 miljoner kronor. 

 

Regionalt lanseringsevent för ESF+ i Stockholmsregionen 
Europeiska Socialfonden (ESF+) går nu in i en ny programperiod 2021–2027 med nya förutsättningar och nya 
möjligheter. Under lanseringseventet får du bland annat ta del av det nya programmets innehåll och information 
om de två aktuella utlysningarna.  

 Datum: onsdag 31 augusti 
 Tid:        kl. 9:00-10:30 
 Plats      Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm 

Anmäl dig senast den 25 augusti på Regionalt lanseringsevent för ESF+ i Stockholm. 



2

OBS! Eventet genomförs som ett hybridmöte så du kan även anmäla dig för att delta online! 

 
Sprid gärna detta nyhetsbrev! 

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

 
 

 


