Strukturfondspartnerskapet
Västsverige

BESLUT
2015-12-11

RUN 2016-01591

Strukturfondspartnerskapet i Västsveriges riktlinjer för prioritering av valbara projekt i
Europeiska socialfonden
KOPPLING TILL REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIER
10 poäng
Bedömning görs utifrån vilken grad projekten bidrar till att uppfylla den regionala handlingsplanen
för Europeiska socialfonden i Västsverige och Västra Götaland 2020 -Strategi för tillväxt och
utveckling i Västra Götaland 2014-2020 respektive Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. Kopplingar
till det regionala strukturfondsprogrammet (ERUF), och samverkan med andra EU-projekt bedöms,
liksom påvisad koppling mellan Programområde 1 och 2.
MOTVERKA REGIONALA SKILLNADER I VÄSTSVERIGE KOPPLAT TILL EU2020-MÅLEN 8 poäng
I Västsverige finns stora inomregionala skillnader mellan stad och land, men också inom kommuner,
städer och stadsdelar. För att säkerställa en god utveckling i hela regionen behöver dessa olikheter
jämnas ut. Insatserna ska motverka de inomregionala skillnader som finns kopplade till EU2020målen genom att rikta sig mot geografiska områden i behov av insatser eller genom spridning av
erfarenheter och metoder till desamma. Gemensamma satsningar mellan områden som uppfyller
målen och de som inte uppfyller målen i EU2020-strategin kvalificerar sig också.
Projekt med deltagare från flera arbetsställen/upptagningsområden prioriteras.
FRÄMJA TRANSNATIONALITET
Projekten bedöms utifrån grad av samverkan med transnationella parter.

3 poäng

Principen för urval syftar till att ge Västsverige möjlighet att knyta kontakter och bygga ny kunskap
för att få regionen att utvecklas.
PARTNERSKAP SOM BIDRAR TILL STRUKTURFÖRÄNDRANDE INSATSER
8 poäng
Satsningar ska vara väl förankrade hos nationella (om tillämpligt) och regionala aktörer, och insatser
prioriteras som sker i samverkan med dem. Projekten bedöms utifrån grad av samverkan på olika
plan, exempelvis mellan olika projekt, geografisk samverkan eller i breda partnerskap. Projekt där
medverkande aktörer har mandat och möjlighet att bidra till strukturförändrande insatser på
regional nivå har företräde.
Vidare bedöms projektens möjlighet att främja en utveckling av arbetsmarknadens strukturer,
exempelvis förändrade attityder kring diskrimineringsgrunderna.
MEDVERKAN AV PRIVAT AKTÖR ELLER SOCIAL EKONOMI
5 poäng
Projekt som samverkar mellan offentlig och privat verksamhet samt den sociala ekonomin
prioriteras.
AKTIVT ÄGARSKAP
8 poäng
Bedömning görs av projektägarens organisatoriska kapacitet, liksom i vilken grad tidigare
erfarenheter tas tillvara. Viktigt att projekten har en strategisk förankring hos sökanden.
ALLMÄN BEDÖMNING
8 poäng
Kvalitet och balans i förhållande till riktlinjerna, programmets mål och utlysningen.
Särskilt avseende fästs vid ESF-rådets bedömning.
Aktivt arbete för att motarbeta könssegregeringen på arbetsmarknaden beaktas.
Deltagande av nya aktörer uppmuntras för att skapa ett brett engagemang i den regionala
handlingsplanen.

