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Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af EU socialfondsmidler.
Tema: Social inklusion via 1) indslusningsforløb i private virksomheder
og 2) socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende formål.
ERHVERVSSTYRELSEN

1. Baggrund
I Danmark er der personer med begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet. Personer på kanten af arbejdsmarkedet skal have gode muligheder for
at bidrage med de ressourcer, de har. Samtidig vil det kunne bidrage til at
øge arbejdsstyrken.
En måde at få flere udsatte integreret på arbejdsmarkedet er via beskæftigelsesfremmende indslusningsforløb, hvor deltageren afprøves i et ’virkeligt’ forløb – enten i en konventionel/almindelig virksomhed eller i en socialøkonomisk virksomhed.
En anden måde at få flere udsatte integreret på arbejdsmarkedet er via socialøkonomiske virksomheder. Socialøkonomiske virksomheder handler
ud fra en dobbelt bundlinje med fokus på både økonomisk og social værdiskabelse.
Socialøkonomiske virksomheder har et særligt potentiale for at opkvalificere og inkludere udsatte personer i arbejde og herigennem bidrage til, at
flere udsatte grupper får fodfæste på det ordinære arbejdsmarked.
Derfor indkalder Erhvervsstyrelsen nu ansøgninger til den nationale pulje
af EU-socialfondsmidler inden for temaet ” Social inklusion via 1) indslusningsforløb i private virksomheder og 2) socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende formål”,. Indhold samt krav til ansøgning beskrives nærmere nedenfor. Det forventes, at der under indsatsen gives EU-medfinansiering til 1-3 projekter. Projekterne skal være
landsdækkende.
Projekterne vil blive finansieret gennem den nationale pulje af socialfondsmidler med 32,2 mio. kr., hvoraf 9,3 mio. kr. skal anvendes i Region Sjælland. For ansøgningen vedrørende aktiviteter i regionerne Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland og Hovedstaden gælder, at den nationale pulje kan yde EU-medfinansiering svarende til max 50 pct. af et projekts samlede budget, mens det for ansøgningen vedrørende aktiviteter i
Region Sjælland gælder, at der kan søges om max 60 pct. af det samlede
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budget (se afsnit 6 for forklaring på, hvorfor hver ansøger skal indsende
to ansøgninger). Den nationale finansiering forventes at komme fra partnerne i projektet, herunder de deltagende virksomheder, men kan også
komme fra andre interesserede organisationer og institutioner, inkl. fonde.
2. Indhold:
Med denne ansøgningsrunde kan der søges om EU medfinansiering til:
a. indslusningsforløb for personer langt fra arbejdsmarkedet i private
virksomheder
b. udvikling af socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende formål
c. indsatser, der dækker både indslusningsforløb og socialøkonomiske virksomheder.
Det skal fremgå af ansøgningen, om der ansøges om EU medfinansiering
til en a., b. eller c. indsats. EU medfinansieringen på de 32,2 mio. kr. er
ikke fordelt ud på de tre indsatser på forhånd. Udmøntning af midlerne vil
derimod afspejle det behov for en indsats, som fremgår af ansøgningerne,
samt kvaliteten af ansøgningerne.
Indslusningsforløb – indsats a.
Indsatsen skal bidrage til, at personer langt fra arbejdsmarkedet 1 gennemfører beskæftigelsesfremmende indslusningsforløb, der bringer dem tættere på ordinær ustøttet beskæftigelse.
Analyser af effekten af forskellige indsatser for ledige har vist, at virksomhedspraktik i private virksomheder ikke har den ønskede effekt til at
få ledige langt fra arbejdsmarkedet i ordinært arbejde, med mindre der
gennemføres forløb, der giver ekstra støtte til både de ledige og virksomhederne.2
Ledige langt fra arbejdsmarkedet behøver ekstra støtte for at kunne varetage funktioner på en almindelig arbejdsplads, og virksomhederne har ofte ikke den fornødne viden eller får den fornødne støtte til at modtage en
udsat ledig på arbejdspladsen

1

Med personer langt fra arbejdsmarkedet menes: Fleksjobvisiterede med lille arbejdsevne, førtidspensionister, personer i ressourceforløb, udsatte kontanthjælpsmodtagere,
herunder unge og indvandrer, der er i risiko for at ende i førtidspension eller med svag
tilknytning til arbejdsmarkedet, nyankomne flygtninge med særlige udfordringer f.eks.
traumer samt øvrige udsatte personer langt fra arbejdsmarkedet.
2
Skipper, L En mikroøkonometrisk evaluering af den aktive beskæftigelsesindsats. København 2010, AKF
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Væksthusets Forskningscenter har i sin publikation ”Fra udsat til ansat”3
sat fokus på problemstillingen ved at undersøge virksomhedsforløb, der
er endt i ansættelser. Undersøgelsen peger på vigtigheden af en grundig
indledende kontakt og en ”se-an-fase”, hvor virksomheden og den udsatte
ledige opnår kendskab til hinanden, og virksomheden får afklaret om
vedkommende kan varetage relevante jobfunktioner og indgå i relevante
samarbejdsrelationer og sociale funktioner. Rapportens konklusioner kan
evt. inddrages i tilrettelæggelsen af projekter under temaet.
Et projekt skal gennemføres som et samarbejde mellem flere parter. Det
kan fx være offentlige myndigheder, selvejende institutioner, virksomheder, NGO’er og frivillige organisationer. For at øge sandsynligheden for
at få effekt af indsatsen vil der blive stillet krav om, at private virksomheder deltager i forløbene. Indslusningsforløbene skal således foregå via
en virksomhedsrettet indsats, hvor deltagerne afprøves i et ”virkeligt”
miljø – hvilket med fordel kan være i en socialøkonomisk virksomhed,
men forløb i andre virksomheder er ikke udelukket fra indsatsen.
Aktiviteter, som kan bidrage til det specifikke mål om at øge beskæftigelsen for personer på kanten af arbejdsmarkedet, vil navnlig være:
•

•

•

Forløb for virksomheder og udsatte ledige, der dels forbereder
virksomheden på at modtage personer langt fra arbejdsmarkedet
og dels forbedrer de udsatte personer på at arbejde i en virksomhed, fx i regi af jobcentrenes rehabiliteringsteams.
Helhedsorienterede indslusningsforløb med særligt fokus på udsatte ledige med f.eks. psykiske barrierer for at indtræde på det
ordinære arbejdsmarked. Indslusningsforløbene skal iværksættes
via en virksomhedsrettet indsats – fx. i socialøkonomiske virksomheder.
Ressourceafklaringsforløb og afprøvning af nye modeller for social inklusion via indslusningsforløb med henblik på beskæftigelsesfremme for indsatsområdets målgruppe.

Socialøkonomiske virksomheder- indsats b.
Denne del af temaet skal bidrage til at iværksætte indsatser, der har til
hovedformål at bringe udsatte ledige tættere på arbejdsmarkedet gennem
udvikling af socialøkonomiske virksomheders forretningskompetencer.
I indsatsen skal der fokuseres på at understøtte socialøkonomiske virksomheder med henblik på at skabe flere beskæftigelsesmuligheder for
målgruppen. De socialøkonomiske virksomheder skal have et beskæftigelsesfremmende formål, men kan samtidig tjene andre formål som fx
produktion, kantinedrift eller specialiseret test af elektronik.
3

Madsen M. m.fl. Fra udsat til ansat – set fra et arbejdsgiverperspektiv. Væksthusets
Forskningscenter 2016 s. 11
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Der ydes kun EU medfinansiering til virksomheder, der er registreret som
socialøkonomiske virksomheder, eller virksomheder der via projektaktiviteterne arbejder hen imod en sådan registrering4. Der ydes ikke direkte
støtte til oprettelse, etablering og generel drift af socialøkonomiske virksomheder, men alene til eksempelvis rådgivnings-, netværks- og udviklingsaktiviteter for socialøkonomiske virksomheder eller kommende socialøkonomiske virksomheder
Den Sociale Kapitalfond (DSK) har i perioden 2013-2016 gennemført to
acceleratorprogrammer for socialøkonomiske virksomheder, Social Startup (SSU) for tidlige sociale iværksættere og Det Sociale Vækstprogram
(SVP) for eksisterende socialøkonomiske virksomheder. Begge programmer har været målrettet virksomheder med et beskæftigelsesmæssigt
fokus.
Evalueringen for begge programmer: viser, at den samlede omsætning for
de 31 virksomheder, der deltog, var i 2014 ca. 151 mio. kr. – en stigning
på ca. 10 pct. i forhold til 2013. Normalen for små og mellemstore virksomheder i Danmark er i disse år typisk 2-5 pct. omsætningsvækst, alt efter branche og virksomhedsstørrelse. Næsten alle SVP- og SSUvirksomheder har oplevet en vækst i omsætningen – heraf ca. 85 pct. af
de virksomheder, der deltog i SVP inden for regnskabsårene 2013 og
2014.5
Evalueringens konklusioner kan evt. inddrages i tilrettelæggelsen af projekterne.
Aktiviteter, som kan bidrage til det specifikke mål om at øge beskæftigelsen for personer på kanten af arbejdsmarkedet, vil navnlig være:
•
•

•

4

5

Styrke socialøkonomisk iværksætteri gennem rådgivning, uddannelse, netværk, udviklingsaktiviteter etc., fx i yderområder med
mange socialt udsatte eller i udsatte boligområder i byer,
Forbedre mulighederne for at teste og gennemføre afknopning til
socialøkonomiske virksomheder fra øvrige offentlige/private aktiviteter med henblik på at blive registreret som en socialøkonomisk
virksomhed.
Støtte til konsulentbistand og kompetenceudvikling for socialøkonomiske virksomheder, fx gennem rådgivning om forretningsmodeller, -udvikling og -drift, rådgivning om adgang til kapital samt
støtte til skalering.

http://socialvirksomhed.dk/registrering/sadan-bliver-du-registreret

http://www.densocialekapitalfond.dk/wp-content/uploads/2016/12/Evaluering-af-DetSociale-V%C3%A6kstprogram.pdf
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•

Støtte udviklingsprojekter mellem socialøkonomiske virksomheder og offentlige myndigheder med fokus på inklusion og beskæftigelse af udsatte ledige.

Indsatser, der omfatter både indslusningsforløb og socialøkonomiske
virksomheder – indsats c.
I denne del af indsatsen kan aktiviteter, der er nævnt i beskrivelsen af a.
og b. indsatserne kombineres. De to indsatser a. om indslusningsforløb og
b. om socialøkonomiske virksomheder ovenfor supplerer hinanden, da rationalet bag b. indsatsen er, at støtte socialøkonomiske virksomheder med
henblik på at sikre flere arbejdspladser og muligheder for ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Herved skaber indsatsen et grundlag for, at der
kan oprettes en række indslusningsforløb hos de deltagende socialøkonomiske virksomheder og hos almindelige SMV’er.
Indsatsen kan have til formål via en systematisk indsats at skabe synergi,
udvikling og samarbejde mellem socialøkonomiske virksomheder og
smv’er, hvor de socialøkonomiske virksomheder kan profitere af virksomhedernes markedskendskab og forretningsforståelse, mens virksomhederne som afledt effekt kan udnytte de socialøkonomiske virksomheders ekspertise i forhold til at indsluse personer langt fra arbejdsmarkedet
ind i virksomheden og hermed skaffe arbejdskraft og udvikle virksomhedens CSR-profil.
Indsatserne skal gennemføres for en gruppe af socialøkonomiske virksomheder og smv’er, og må således ikke støtte oprettelse, etablering eller
generel drift af virksomheder.
3. Krav til ansøgning
Ansøgninger skal ligge inden for rammerne af socialfondsprogrammets
prioritetsakse 3, b1 indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og b2 socialøkonomiske virksomheder, der har til formål at fremme aktiv inklusion
med henblik på at fremme lige muligheder og aktiv deltagelse og forbedring af beskæftigelsesevnen.
Ansøger skal som minimum beskrive følgende i ansøgningen:
Hvordan projektet vil bidrage til at fremme aktiv inklusion af personer langt fra arbejdsmarkedet: Ansøger skal beskrive, hvordan projektet vil bidrage til at øge beskæftigelsen for personer på kanten af arbejdsmarkedet, gerne med henvisninger til erfaringer, undersøgelser og
analyser, der understøtter projektets valg af indsats.
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Effektkæde og kritiske antagelser:
Ansøgers projektbeskrivelse skal omfatte en klar og logisk effektkæde
samt en beskrivelse af de kritiske antagelser for, at projektet kommer til
at virke efter hensigten. Om muligt skal de kritiske antagelser være evidensbaserede. Ansøgere skal således beskrive projektets effektkæde, dvs.
sammenhængen mellem projektets aktiviteter, output og resultater (effekter), herunder resultater på længere sigt efter projektets afslutning.

Veldefineret målgruppe: Ansøger skal klart beskrive, hvilken målgruppe projektets indsats retter sig mod.
Gode og velbegrundede indikatorer og måltal: Ansøger skal tage udgangspunkt i indikatorvejledningen for Socialfondsprogrammet:
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/indikator_vejledni
ng_esf_vs2_0.pdf og opstille klare velbegrundede mål og forklare hvordan disse er fastsat.
Budget: Ansøger skal beskrive, hvorledes midlerne fordeles over projektets tidsperiode samt på hvilke konti.
4. Kriterier for valg af ansøgning
Ansøgninger vil blive vurderet ud fra overensstemmelse med denne temabeskrivelse. Ved gennemgang af ansøgningerne vil der herudover blive lagt vægt på følgende udvælgelseskriterier, der gælder for såvel en a.,
b. som c. indsats:
a. Projektets bidrag til få flere udsatte personer i beskæftigelse:
Ansøger skal beskrive projektets effektkæde, dvs. hvordan vil projektet
bære sig ad med at rekruttere deltagere (personer og virksomheder) til
projektet og bidrage til at få udsatte personer i beskæftigelse. Der vil blive lagt vægt på, at effektkæden er klar og logisk og indeholder overvejel-
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ser om projektets risikomomenter (kritiske succesfaktorer). Der vil også
blive lagt vægt på realismen bag og begrundelserne (gerne evidensbaserede) for de anførte måltal i effektkæden, herunder antal deltagende personer samt deres udbytte af projektet.
Et projekt kan tildeles 0-25 point på dette kriterium
b. Kvalifikationer og kompetencer
Ansøger skal beskrive, hvilke kompetencer og viden om inklusion via
indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og/eller socialøkonomiske virksomheder, der vil blive inddraget i projektet. Kompetencerne skal være
klart beskrevet inden for de områder, der omfattes af projektet, eksempelvis erfaring med gennemførelse af virksomhedsrettede indslusningsforløb, introduktion af ledige langt fra arbejdsmarkedet til ansættelse i
virksomheder, støtte til virksomheder, der vil ansætte ledige langt fra arbejdsmarkedet, rådgivning om virksomhedsudvikling, adgang til kapital,
muligheder for afknopning mv.
Et projekt kan tildeles 0-20 point på dette kriterium
c. Koordinering med lignende indsatser:
Der vil blive lagt vægt på, at projektet er koordineret og afstemt med lignende indsatser lokalt, regionalt og nationalt. Det er vigtigt, at projektet
ikke overlapper med allerede eksisterende eller planlagte større indsatser
om indslusningsforløb til arbejdsmarkedet/socialøkonomiske virksomheder. Ansøger skal demonstrere at have orienteret sig i relevante erfaringer
og tidligere igangsatte projekter, så relevant evidens anvendes. Det fremgår af bilag A, hvilke strukturfondsprojekter der er gennemført regionalt
inden for inklusion og socialøkonomiske virksomheder.
Et projekt kan tildeles 0-20 point på dette kriterium
d. Stærkt og landsdækkende partnerskab:
Projektet skal gennemføres i et stærkt og landsdækkende partnerskab med
involvering/opbakning fra kommuner og erhvervslivet, herunder relevante organisationer og foreninger.
Et projekt kan tildeles 0-25 point på dette kriterium
e. Forankring af projektet:
Ansøger skal beskrive, hvordan det sikres, at projektets resultater forankres og videreføres efter EU-medfinansieringens ophør.
Et projekt kan tildeles 0-10 point på dette kriterium
For at komme i betragtning til en bevilling om EU-medfinansiering skal
en projektansøgning opnå minimum 65 point.
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5. Finansiering
Indsatsen for at bringe udsatte ledige tættere på arbejdsmarkedet vil blive
finansieret gennem den nationale pulje af socialfondsmidler med max
32,2 mio. kr. fordelt med 9,3 mio. kr. til Region Sjælland og 22,9 mio.
kr. til de øvrige regioner. For ansøgningen vedrørende aktiviteter i regionerne Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland og Hovedstaden gælder, at
den nationale pulje kan yde EU-medfinansiering svarende til max 50 pct.
af et projekts samlede budget, mens det for ansøgningen vedrørende aktiviteter i Region Sjælland gælder, at der kan søges om max 60 pct. af det
samlede budget.
Den samlede EU-medfinansiering i de to projektansøgninger skal fordele
sig sådan, at ca. 70 pct. af den ansøgte EU-medfinansiering afsættes til
ansøgningen vedrørende aktiviteter i regionerne Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland og Hovedstaden, mens de resterende ca. 30 pct. af EUmedfinansieringen skal afsættes til ansøgningen vedrørende aktiviteter i
Region Sjælland.
Den nationale finansiering forventes at komme fra partnerne i projektet,
herunder de deltagende virksomheder, men kan også komme fra andre interesserede organisationer og institutioner, inkl. fonde. I det omfang et
projekt vil indebære statsstøtte i henhold til gældende EU-regler, kan den
samlede EU-medfinansiering blive mindre end 50/60 pct.
Puljens midler skal generelt udmøntes inden for de gældende regler for
anvendelsen af Regional- og Socialfonden i Danmark. Potentielle ansøgere bør derfor orientere sig grundigt i socialfondsprogrammet samt i ’Støtteberettigelsesregler 2014-2020’ (se link nedenfor). Den offentlige støtte
til projekter under den nationale pulje skal være i overensstemmelse med
reglerne om gennemsigtighed og fri konkurrence, herunder navnlig EU’s
statsstøtte- og udbudsregler. Det skal bemærkes, at socialøkonomiske
virksomheder også er omfattet af statsstøttereglerne.
Den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler
Den nationale pulje af regionalfondsmidler og socialfondsmidler er en
del af den samlede danske indsats under de europæiske struktur- og investeringsfonde. I Danmark er omkring 7,5 pct. af midlerne under regionalfonden og socialfonden placeret i en national pulje, der udmøntes
centralt. Det svarer til et beløb på ca. 31 mio. kr. årligt, hvor af en del af
midlerne skal gå til Region Sjælland. Regionalfonden og socialfonden
skal bidrage til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse i hele landet. Relevante tværregionale projekter med afsæt i fx regeringens vækstplaner og fx Østersøstrategien vil kunne støttes af den nationale pulje.
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6. Ansøgningsproces
Ansøgning om EU-medfinansiering fra den nationale pulje søges hos Erhvervsstyrelsen via elektronisk ansøgningsskema (se link nedenfor).
Der skal indsendes to ansøgninger; den ene skal dække Region Sjælland
og den anden regionerne Hovedstaden, Syddanmark, Midtjylland og
Nordjylland.6
Der afholdes informationsmøde for potentielle ansøgere den 14. december 2017, kl. 13.00 hos Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg.
Ansøgninger til at modtage tilskud til projekter under temaet vil - foruden
en vurdering af opfyldelsen af de generelle regler for tildeling af strukturfondsmidler (legalitetskontrol) - blive vurderet på baggrund af de kriterier, som fremgår ovenfor. Kun projekter, som støtter op om opgaverne i
det udmeldte tema, som de er beskrevet i afsnittene ovenfor, kan komme i
betragtning til EU-medfinansiering.
Erhvervsstyrelsen udsteder kontrakt om EU-medfinansiering eller afslag
og varetager sagsbehandlingen af de indkomne ansøgninger.
Det forventes, at der vil blive givet EU-medfinansiering til 1-3 ansøgere.
Fristen for indsendelse af ansøgninger til Erhvervsstyrelsen til ovennævnte tema under den nationale pulje er den 6. februar 2018 kl. 12.00.
Ansøgningen skal indsendes via det elektroniske ansøgningsskema, som
man kan finde på http://www.regionalt.dk eller direkte via dette link:
http://skema.erhvervsstyrelsen.dk/2014
Endelig afgørelse om kontrakt om EU-medfinansiering og afslag forventes i marts 2018.

6

Der skal indsendes to ansøgninger, fordi Region Sjælland er udpeget som en såkaldt
overgangsregion i EU med egen økonomisk ramme, mens resten af Danmark tilhører de
såkaldt mere udviklede regioner med fælles økonomisk ramme. For at sikre en landsdækkende indsats skal der gennemføres aktiviteter i såvel Region Sjælland som de øvrige regioner – og derfor laves to ansøgninger. Det er ikke noget krav, at indsatsen i Region Sjælland adskiller sig væsentligt fra indsatsen i resten af landet.

10/11

Yderligere information
For yderligere information kontakt: Ulla Bartels tlf. 35291715, ullbar@erst.dk
Find yderligere information via følgende links:
Socialfondsprogram 2014-2020:
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/socialfonds
program_2014-2020_forkortet_udgave.pdf
Regler for EU-medfinansiering 2014-2020, støtteberettigelsesregler:
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/24_08_16_
regler_for_eu-medfinansiering_2014-2020.pdf
Statsstøttehåndbogen (for beskrivelse af hvad statsstøtte er):
http://em.dk/nyheder/2017/01-03-ny-statsstottehaandbog
Indikatorvejledning (s. 4-7 og s. 24-28):
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/esf_indikat
orvejledning_version_3_140416.pdf
Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163865
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Bilag A
Regionale projekter

Region

a-projekt - projektnavn

b-projekt - projektnavn

Nordjylland

"LOGOS"," Mod alle odds",
"Fra udsat til ansat - virkeligheden tæller"

Etablering af socialøkonomiske virksomheder

Midtjylland

Rummelig imidt

Rummelig imidt

Syddanmark
Sjælland
Hovedstaden
Bornholm

c-projekt - projektnavn

Rummelig imidt

"Virksomhedsporten A/S ",
"Business Training -Social inklusion af udsatte borgere ",
"Virksomheder tager socialt
ansvar"
På vej til arbejdsmarkedet

Læs mere om projekterne på:
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/projektliste?Indsatsomraade=Aktiv%20inklusion&Fond=S&Version=1&startIndex=11

