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Strukturfondspartnerskapet Västsverige 

1. Mötets öppnande
Ordförande Kristina Jonäng förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till årets andra möte 

med strukturfondspartnerskapet för Västsverige {SFP). 

2. Upprop

3. Val av justerare
Strukturfondspartnerskapet beslutade att utse Stina Isaksson till justerare. 

4. Godkännande av dagordning
Strukturfondspartnerskapet godkände förslaget till dagordning. 

Samtliga presentationsbi/der från mötet finns publicerade här: Presentationsbilder SFP 15 maj 2020 

5. Strategiska och administrativa frågor
a. Tidsplan utlysningar

Sekreterare Andreas Catoni inledde med att gå igenom tidsplanen för kommande utlysningar. 

Det planeras en så kallad fokusutlysning inom ERUF under maj-juni med fokus på insatser kopplat till 

coronapandemin samt en ordinarie utlysningsomgång som är öppen under sommaren. Inom ESF 

öppnar flera utlysningar under maj till september. 

Samråd och mer information om kommande utlysningar sker på dagens möte. 

Partnerskapet noterar informationen. 

b. Sammanhållningspolitiken och insatser kopplat till coronakrisen
Andreas redogjorde för kommissionens lnvesteringsinitiativ: 

Corona Respons lnvestment lnitiative CRII, lanserade den 13 mars och beslutades den 30 mars. 

Ambitionen med initiativet är att skapa fler möjligheter för ESl-fonderna att möta nya utmaningar 

som en följd av COVID-19. Det har blivit lättare att omfördela medel mellan insatsområden, dock 

högst 8% (max 4% på programnivå). Det finns nu en tillfällig möjlighet att finansiera rörelsekapital i 

små och medelstora företag (driftstöd). 

CRII+ lanserades den 2 april och beslutades den 23 april. 

• Flexibilitet vid programavslut där ett insatsområde kan "övertrasseras" med upp till 10%

under förutsättning att total programbudget håller ram

• Det kan göras undantag från öronmärkning av tematisk koncentration och regionkategorier
• Kravet på nationell medfinansiering undantas år 2020 och 2021.

Nationella ESF-programmet och kopplingar till Covid-19 
En nationell utlysning har nyss avslutats. Inriktning på utlysningen var mot POl.1 

Kompetensutveckling för permitterad, varslad och anställd personal inom ekonomiskt utsatta 

branscher. Utlyst belopp var 300 miljoner kr och inget medfinansieringskrav. Det fanns en indikativ 

geografiskt fördelad budget. För Västsveriges del var beloppet 45 miljoner. 

Resultatet i utlysningen visade ett mycket högt söktryck och prioritering bland de inkomna 

ansökningarna sker den 26-27 maj. Respektive Strukturfondspartnerskaps ordförande deltar i 

Justerande sign. Utdragsbestyrkande sign. 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/cbc287d0-3c6f-4c2c-ad6f-4f47c3f6c941?a=false&guest=true
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