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Strukturfondsprogram har godkänts 

EU-kommissionen har i början av augusti godkänt 

Sveriges nationella program för Europeiska 

Socialfonden Plus (ESF+) och Stockholmsregionens 

operativa program för Europeiska Regional 

Utvecklingsfonden (ERUF). 

Efter EU-kommissionens beslut att godkänna programmen kan arbetet med ERUF och ESF+ för programperioden 
2021–2027 starta på riktigt i Stockholmsregionen! 
→ Läs mer om ERUF 2021–2027 hos Tillväxtverket 
→ Läs mer om ESF+ 2021–2027 hos Svenska ESF-rådet 

Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet hade redan skapat beredskap genom att öppna utlysningar innan sommaren.  
Nu har dessa utlysningar öppnats för att ansöka om EU-finansiering! 

 

Ansök om EU-finansiering till projekt inom ERUF 

Ansökan har öppnats för de tre utlysningar inom ERUF som Tillväxtverket öppnade i maj. 

Sista datum för att ansöka om EU-medel: 15 september 2022. 

Digitala innovationshubbar (→ till utlysningen) 
Nu kan aktörer i Stockholm som har beviljats medel via EU-programmet Digital för en Europeisk Digital 
innovationsHubb (EDIH) ansöka om delfinansiering via Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. 

Strukturer för hållbara och konkurrenskraftiga företag (→ till utlysningen) 
Har ni idéer på projekt som kan förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft i 
Stockholmsregionen? Nu finns möjlighet att söka EU-finansiering för att utveckla och erbjuda avancerade stödtjänster 
för små och medelstora företag och för grupper av sådana företag. 

Förbättra forsknings- och innovationskapaciteten (→ till utlysningen) 

Vill ni vara med och främja företags möjlighet att gå från idé till innovation och kommersialisering av innovationer? 
Nu finns det EU-finansiering att söka för aktörer i Stockholmsregionen. Små och medelstora företag är målgrupp för 
insatserna. 

 

Ansök om EU-finansiering till projekt inom ESF+ 

Ansökan har öppnats för de två utlysningar inom ESF+ som Svenska ESF-rådet öppnade i juni. 

Sista datum för att ansöka om EU-medel är 3 oktober 2022. 

Kompetensutveckling i Stockholmsregionen (→ till utlysningen) 

Aktörer som kan söka medel är: myndigheter, Region Stockholm, kommuner, branschorganisationer, 
arbetsmarknadens parter och verksamheter inom privat och ideell sektor i Stockholms län. 

Underlätta inträde till arbetsmarknaden i Stockholmsregionen (→ till utlysningen) 

Aktörer som kan söka medel är offentliga aktörer och organisationer inom privat och ideell sektor i Stockholms län. 

 

Två nya ERUF-utlysningar på gång! 

Den 27 september 2022 kommer nästa två 

utlysningar att öppnas inom ERUF med fokus på 

 

https://tillvaxtverket.se/eu-program/vara-eu-program/stockholm.html
https://www.esf.se/vara-fonder/socialfondsprogrammet-esf-2021-2027/
https://tillvaxtverket.se/finansiering/utlysningar/2022-06-10-digitala-innovationshubbar-i-stockholm.html
https://tillvaxtverket.se/finansiering/utlysningar/2022-06-10-strukturer-for-hallbara-och-konkurrenskraftiga-foretag.html
https://tillvaxtverket.se/finansiering/utlysningar/2022-06-10-forbattra-forsknings--och-innovationskapaciteten.html
https://www.esf.se/utlysningar/utlysning/?dnr=22-012
https://www.esf.se/utlysningar/utlysning/?dnr=22-014


cirkulär ekonomi och kompetens inom smart 

specialisering. 

Arbetet pågår för att öppna ytterligare två utlysningar 
inom Europeiska Regional Utvecklingsfonden (ERUF) för 
Stockholmsregionen under 2022. Ansökan om EU-
medel för dessa utlysningar kommer att öppnas den 17 
november. Ta nu redan del av information om dessa 
utlysningar och börja i god tid med att diskutera 
projektidéer för dessa utlysningar. 

 

Främja den cirkulära och resurseffektiva ekonomin (→ Mer om utlysningen) 

Den här finansieringen ska gå till projekt i Stockholmsregionen som arbetar med att främja en cirkulär och 
resurseffektiv ekonomi. 

Förberedande projekt om kompetensbehov i Stockholmsregionen (→ Mer om utlysningen) 

Har ni en projektidé med syfte att identifiera kompetensbehov? Nu öppnar Regionalfonden i Stockholmsregionen 
möjligheten att söka finansiering för förberedande projekt för att öka kunskapen om kompetensbehov kopplat till 
smart specialisering. 

 
Evert Kroes, Huvudsekreterare Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län 

+46 (0)70 002 88 29   /   evert.kroes@regionstockholm.se   /   www.sfpstockholm.se 
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