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Introduktion projektkatalogen
Den här projektkatalogen syftar till att samla och kort presentera projekten som finansieras
av Västsveriges regionala strukturfondsprogram (ERUF) och socialfonden i Västsverige (ESF)
under programperioden 2014-2020.
Båda programmen ERUF och ESF för Västsverige utgår från Västra Götaland 2020 – Strategi
för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (VG2020) och Tillväxtstrategi för
Halland 2014-2020.
Projekten i katalogen är indelade efter vilket prioriterat område i VG2020 respektive
strategiskt val i Tillväxtstrategi för Halland som projektets verksamhet stödjer.
Västsveriges regionala strukturfondsprogram (ERUF)
De övergripande målen för programmet i Västsverige är att stärka små och medelstora
företags konkurrenskraft, bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi och främja en hållbar
stadsutveckling. Västsveriges regionala strukturfondsprogram har små- och medelstora
företag som målgrupp.
I programområdet Västsverige ingår Västra Götaland och Hallands län.
Programmet är uppdelat i tre insatsområden:
1. Samverkan inom forskning och innovation
2. Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
3. Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
Programbudget: ca 450 miljoner kronor från EU.
Europeiska socialfonden i Västsverige (ESF)
Europeiska socialfonden ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktigt
ökad sysselsättning på lång sikt. Den västsvenska regionala handlingsplanen för
det Nationella socialfondsprogrammet 2014-2020 och är tydligt kopplat till de regionala
utvecklingsstrategierna i Västra Götaland (VG2020) och Halland.
I programområdet Västsverige ingår Västra Götaland och Hallands län.
Programmet har två övergripande programområden:
Programområde 1. Kompetensförsörjning
Programområde 2. Öka övergångarna till arbete
Programbudget: ca 1 miljard kronor.
För mer information om ERUF och ESF i Västsverige se hemsida: www.vgregion.se/eu.
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Västra Götaland 2020 – Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020
(VG2020)
VG2020 är det gemensamma styrdokumentet och vägvisaren för hela Västra Götalands
utveckling mellan åren 2014 – 2020. Strategin syftar till att ytterligare stärka Västra Götaland
som en attraktiv, ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion.
VG2020 är indelad i fyra teman och inom varje tema finns ett antal prioriterade områden.
1. En ledande kunskapsregion
1.1 Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande
1.2 Internationell konkurrenskraft genom regional kraftsamling kring styrkeområden
2. En region för alla
2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna mellan utbildning och
arbetsliv
2.2 Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft
2.3 Tillgång till kommunikation för arbete, utbildning och livskvalitet
3. En region där vi tar globalt ansvar
3.1 Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan
3.2 Hållbar konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer
4. En region som syns och engagerar
4.1 En ledande kunskapsregion och ett rikt kulturliv med fokus på barn, unga och
delaktighet
4.2 Ökat utbyte med och påverkan på omvärlden
Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020
För att säkerställa att Halland har bästa möjliga förutsättningar för en positiv utveckling finns
en Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. Tillväxtstrategin pekar ut strategiska val och
beskriver prioriteringar som är nödvändiga för att nå målet med att skapa en mer attraktiv,
inkluderande och konkurrenskraftig region till år 2020.
Tre mål och åtta strategiska val har identifierats för att nå målet.
Hög attraktivitet
• Halland, en region med god tillgänglighet
• Halland, en region som erbjuder attraktiva och socialt hållbara mötesplatser, boendeoch livsmiljöer
Stark konkurrenskraft
• Halland, en region som stimulerar till innovation, förnyelse och ökat företagande
• Halland, en stark kunskapsregion
• Halland, en region med goda kontakter med omvärlden
Fler i arbete
• Halland erbjuder alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar
• Halland erbjuder god matchning av kompetens som behövs i arbetslivet
• Halland, en region som har en öppen, jämställd och inkluderande arbetsmarknad

VÄSTRA GÖTALAND 2020 – STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I
VÄSTRA GÖTALAND 2014-20200
Tema 1: En ledande kunskapsregion
Tjugofyra projekt inom ERUF stödjer område 1.1 Ett gott klimat för kreativitet,
entreprenörskap och företagande och tolv projekt inom samma program stödjer område 1.2
Internationell konkurrenskraft genom regional kraftsamling kring styrkeområden.

1.1 Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och
företagande
Listan nedan ger en överblick över de beslutade projekten. Därefter beskrivs varje projekt.
Projektnamn

Projektägare
Ansökningsomgång 2015:1

ALMI Invest Västsverige Fond II
Effektivisering av MedTech West
FoI Katalysator
Ansökningsomgång 2015:2
Hållbara affärsmodeller - en affärsmodelleringsprocess för
medelstora tillverkande företag
One Stop Future Shop
STAR - Universitet som resurs för socialt företagande
Samverkansmodell besöksnäringsfrämjare och företag i GR
Iuc Väst Produktionsanalys 2016-2018
Hållbar industriell utveckling
Affärs- och marknadsutveckling inom Subsea-området
BRIDGE UK
Ansökningsomgång 2016:1
Utmaningsbaserad och Kunskapsdriven Innovation
Maritim utveckling i Bohuslän

Almi Invest Västsverige AB
Chalmers tekniska högskola
Sahlgrenska Science Park AB
Johanneberg Science Park AB
Göteborgs kommun
Gu Holding AB
Business Region Göteborg AB
IUC Väst AB
IDC West Sweden AB
Business Region Göteborg AB
Sahlgrenska Science Park AB
Göteborgs Universitet
Lysekils kommun/Tillväxt Norra
Bohuslän
Brewhouse
SP - Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut AB

Brewhouse Creative Growth and Cultural Diversity
Behovsbaserad kompetensutveckling för
livsmedelsbranschen - Förstudie
Ansökningsomgång 2016:2
VINK – Västsvenska inkubatorers kvalitetshöjning
GU Ventures
BKL – Behovsbaserad kompetensutveckling för Livsmedel
SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut
Framtidsentreprenörerna i Fyrbodal
Fyrbodals Kommunalförbund
Företagsrevitalisering i Skaraborg
Högskolan i Skövde
Ansökningsomgång 2017:1
Ii2.0-SSWS(Innovatum Inkubator 2.0 – Space Success for
Innovatum AB
West Sweden)
Smart Agri
AgroVäst Livsmedel AB
Ett starkare Västsverige genom inclusive business
Inclusive Business Sweden
Ansökningsomgång 2017:2

Digital SME – Företagsutveckling*
The Game Incubator Göteborg
Ansökningsomgång 2018:2
Impact acceleratorn. Ökad interaktion och samverkan
mellan näringslivet och akademin i Västra Götaland
Lokal Meny
Scale Up
Ansökningsomgång 2019:1
Hållbar regional utveckling genom inclusive business
TJIVA – tjänsteinnovationsacceleratorn

IUC Väst AB
Gothia Innovation
Göteborgs Universitet
Lokalproducerat i Väst AB
Connect Väst
Inclusive Business Sweden
Johanneberg Science Park

* Projekt genomförs i både Västra Götaland och Halland

Sammanfattande projektbeskrivningar
Almi Invest Västsverige Fond II *
Sökande organisation
ALMI Invest Västsverige AB
Programområde
Västsverige
Insatsområde
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projektperiod
2015-10-01 – 2021-12-31
Målgrupp
Onoterade små och medelstora företag i tidig utvecklingsfas
Sökt EU-medel:
60 000 000 kr
Offentlig medfinansiering 116 000 000 kr
Privat medfinansiering
176 000 000 kr
Total projektbudget
292 000 000 kr
ALMI Invest Västsverige AB har beviljats medel för att etablera en ny riskkapitalfond (Fond II)
och därmed fortsätta ALMI:s satsning på riskkapital från förra strukturfondsperioden.
Målgruppen är små och medelstora företag med tillväxtpotential, men nu med tydligare
inriktning på tidiga investeringsfasen. Fond II ska utöver finansieringen från EU och den
offentliga medfinansieringen, attrahera ytterligare 176 miljoner kr från privata aktörer för
saminvestering, på lika villkor och på marknadsmässig grund i 40-50 regionala små och
medelstora företag. Det övergripande målet med satsningen är att säkerställa en långsiktig
kapitalförsörjning i regionen. Fonden har som mål att revolvera satsat kapital. Det innebär en
förväntan om att Fond II ska få tillbaka det ursprungligen satsade kapitalet i företagen, när
innehaven i företagen senare säljs. . Investeringarnas höga riskprofil ska därför motiveras av
en hög potentiell värdetillväxt i varje enskild investering. I samverkan med det regionala
näringslivet kommer ALMI Invest att fortsätta sitt arbete med att hitta investeringsobjekt med
hög underliggande tillväxtpotential.

Effektivisering av MedTech West
Sökande organisation
Chalmers Tekniska Högskola AB
Programområde
Västsverige
Insatsområde
Samverkan inom forskning och innovation
Projektperiod
2015-04-01 – 2017-12-31

Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

4 811 545 kr
7 217 455 kr
0 kr
12 029 000 kr

MedTech West är en centrumbildning inom området Life Science, bestående av fem parter:
Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborgs universitet,
Chalmers Tekniska Högskolan och Högskolan i Borås. Avsikten med projektet är att
vidareutveckla organisationens kärnverksamhet genom insatser som stärker hela det
regionala klusterarbetet inom Life Science. Detta ska åstadkommas genom fortsatt stöd av
kliniknära
samverkansarenor,
förbättring
av
befintlig
samverkan
för
innovationsstödsaktörerna regionalt och nationellt. Det som främst skiljer den nya satsningen
från tidigare finansierat regionalfondsprojekt (2010-2012), är ett tydligare fokus på att
utveckla relationerna med de regionala medicintekniska små och medelstora företagen.

FoI Katalysator
Sökande organisation
Programområde
Insatsområde
Projektperiod
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

Sahlgrenska Science Park AB
Västsverige
Samverkan inom forskning och innovation
2015-09-01 – 2018-12-31
6 144 815 kr
9 217 216 kr
0 kr
15 362 031 kr

Det övergripande målet med projektet är att regionens små och medelstora företag (SMF)
inom styrkeområdet Life Science ökar sina investeringar i forskning och innovation (FoI).
Projektet består av fyra delar: en katalysatorfunktion för att öka FoI-investeringar hos SMF,
skapandet av mötesplatser som stimulerar till branschöverskridande samarbeten, införandet
av en styr- och utvecklingsmodell i SMF (SWElife modellen) samt utvecklingen av en
kommunikationsplattform hos Sahlgrenska Science Park. Fokus i projektet ligger på befintliga
företag som redan har en eller flera tjänster nära eller på marknaden

Hållbara affärsmodeller - en affärsmodelleringsprocess för medelstora tillverkande företag
Sökande organisation
Johanneberg Science Park AB
Programområde
Västsverige
ÄrendeID
20200496
Insatsområde
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projektperiod
2015-07-01 – 2016-09-30
Sökt EU-medel
403 200 kr
Offentlig medfinansiering
500 000 kr
Privat medfinansiering
104 800 kr
Total projektbudget
1 008 000 kr

Johanneberg Science Park (JSP) ska i projektet utveckla och testa en metodik för företag att
utveckla hållbara affärsmodeller. Företagen ska ha potential att vara framgångsrika i framtida
scenarier präglade av resursbrist, osäkerhet och restriktioner av olika slag. Projektet riktar sig
till medelstora tillverkande företag, som kommer delta i en workshopserie och sedan får del
av uppföljande individuell coachning. Projektet förväntas även bidra till fortsatta samarbeten
och företagsnätverk och JSP vill lyfta fram Västra Götalandsregionen som en framåtsträvande
region inom hållbarhetsområdet. Det är flera företagsnära organisationer som kommer att
vara engagerade i projektet, exempelvis CSR Västsverige, Swerea IVF och Connect West.

One Stop Future Shop
Sökande organisation
Programområde
ÄrendeID
Insatsområde
Projektperiod
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

Göteborgs kommun
Västsverige
20200688
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
2016-01-01 – 2019-04-30
6 907 086 kr
10 383 391 kr
420 000 kr
17 710 477 kr

Projektet är en vidareutveckling av det tidigare finansierade regionalfondsprojektet
”Företagsamma Västra Hisingen” (2012-01-01 – 2014-12-31, 7 067 280 kr EU-stöd). En
exempelförändring är ett tydligare fokus på att nå målgruppen befintliga företag, något som
visade sig inte vara enkelt tidigare. En formell samverkansstruktur har skapats för att ta sig an
utmaningen som projektet ska tackla, nämligen en låg nyföretagandenivå på Hisingen. Vissa
projektaktiviteter har funnits tidigare och har fått en ny vinkel, som till exempel ”Law Clinicsarbetet”, en aktivitet i samverkan med Göteborgs universitet. Andra aktiviteter är helt nya
som t.ex. en satsning inom generationsväxling, där erfarenheter från andra
regionalfondsprojekt (Omställningskontoret+) kan komma till nytta.

STAR - Universitet som resurs för socialt företagande
Sökande organisation
GU Ventures AB
Programområde
Västsverige
Ärende ID
20200691
Insatsområde
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projektperiod
2016-01-01 – 2019-04-30
Sökt EU-medel
5 039 526
Offentlig medfinansiering 7 055 338 kr
Privat medfinansiering
503 953 kr
Total projektbudget
12 598 817 kr
Projektet består av två delar: GU Ventures fortsatta satsning på socialt företagande genom
riktade insatser samt en utvecklingsprocess med fokus på utvärdering och lärande. Socialt

företagande är ett relativt nytt område för GU Ventures. Avsikten är att satsa resurser i större
skala än man tidigare gjort för att främst generera nya affärsidéer, men även för att stödja
befintliga initiativ. De affärsstödjande funktioner som ska utvecklas under projektperioden
vänder sig i första hand till forskare och studenter hos Göteborgs universitet inom
temaområden mat, hälsa och arbete. När det gäller organisationens utvecklingsprocess, är
denna tänkt att utgöra ett kontinuerlig lärande för verksamheten genom att bl.a. granska,
förbättra och förändra ett metoder som används inom GU Ventures.

Samverkansmodell besöksnäringsfrämjare och företag i GR
Sökande organisation
Business Region Göteborg AB
Programområde
Västsverige
Ärende ID
20200706
Insatsområde
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projektperiod
2016-01-01 – 2019-04-30
Sökt EU-medel
3 074 241 kr
Offentlig medfinansiering
4 611 000 kr
Privat medfinansiering
0 kr
Total projektbudget
7 685 241 kr
Business Region Göteborg, Göteborg & Co och Turistrådet Västsverige AB avser att samverka
inom ramen för projektet i syfte att stärka besöksnäringsföretagen i Göteborgsregionen. Detta
ska uppnås genom att utveckla en ny samverkansmodell mellan dessa offentliga aktörer.
Modellen baseras till stor del på redan befintliga insatser inom respektive organisation.
Projektet ska identifiera, utveckla och lansera nya produkter (dvs. turistdestinationer) samt
utveckla företag genom till exempel företagsanalyser.

IUC Väst Produktionsanalys 2016-2018
Sökande organisation

IUC Väst AB

Programområde
Ärende ID
Insatsområde
Projektperiod
Sökt EU-medel

Västsverige
20200719
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
2016-01-01 – 2019-04-30
2 999 715 kr

Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

4 500 000 kr
0 kr
7 499 715 kr

Målet med projektet är att små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin i Fyrbodal
ska växa och bli mer konkurrenskraftiga genom en effektivare produktion. IUC Väst AB
kommer att genomföra analyser av tillverkande företag och stötta dem genom analys och en
handlingsplan för förbättring och effektivisering. Modellen är hämtad från Industrial

Development West Sweden (IDC) och ett samarbete finns mellan IUC Väst och IDC West
Sweden.

Hållbar industriell utveckling
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Insatsområde
Projektperiod
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

Industrial Development Center West Sweden AB
Västsverige
20200748
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
2016-01-01 – 2018-12-31
11 100 398 kr
16 700 000 kr
0 kr
27 800 398 kr

Målet med projektet är att tillverkningsindustrin ökar sin konkurrenskraft, attraktivitet på
marknaden och sitt ansvarstagande för det omgivande samhället och framtiden. Projektet ska
stödja företagens omställning till en allt mer hållbar verksamhet och tillverkningsprocess. IDC
West Sweden har sedan tidigare en metod för att arbeta med företagsanalyser, och den ska i
projektet uppdateras med ett större fokus på hållbarhet, främst med ett miljöperspektiv. I
projektet ingår även en pilot och testbädd för återbruk av möbler, där exempelvis nätverk och
affärsmodeller kommer att utvecklas. IDC driver även projektet ”Kunskapsnavet”, som
finansieras av Europeiska socialfonden.

Affärs- och marknadsutveckling inom Subsea-området
Sökande organisation
Business Region Göteborg AB
Programområde
Västsverige
Ärende ID
20200750
Insatsområde
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projektperiod
2016-01-01 – 2018-03-31
Sökt EU-medel
1 073 896 kr
Offentlig medfinansiering
1 610 842 kr
Privat medfinansiering
0 kr
Total projektbudget
2 684 738 kr
Projektets övergripande mål är att Västsverige blir en erkänd nod för subsea-verksamhet.
Subsea handlar om verksamhet som bedrivs på havsbotten, exempelvis gas- och oljeutvinning, men projektet kan på sikt ge nytta i andra sektorer såsom vindkraft.
Målet är konkurrenskraftiga, innovativa och kompetenta företag som samverkar med
varandra för att möta beställares behov. Projektet kommer att kartlägga värdekedjan,
kontakta företag och genomföra nätverksaktiviteter för att bygga en branschstruktur. Centralt
är att bygga samarbeten mellan små och medelstora företag för att hitta nya erbjudanden på
marknaden och därmed skapa mindre sårbara företag. Projektet kommer också arbeta med
affärsutveckling av målgruppen genom en seminarieserie.

BRIDGE UK
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Insatsområde
Projektperiod
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

Sahlgrenska Science Park AB
Västsverige
20200779
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
2016-01-01 – 2019-04-30
3 040 228 kr
4 560 342 kr
0 kr
7 600 570 kr

Ansökan är en vidareutveckling av ett tidigare regionalfondsprojekt där ett av målen för
Sahlgrenska Science Park var att identifiera potentiella ingångar i länder som kunde vara en
första internationell marknad för regionens Life Science företag. Denna gång riktas
satsningarna specifikt mot Storbritannien. Kärnan i projektet består av ett
internationaliseringsprogram med företag och aktörer från Storbritannien. Aktiviteterna är
både av mer generell karaktär som seminarier och allmän guidning till den brittiska
marknaden, men även mer skräddarsydda insatser som kontaktförmedling och
företagsspecifik coachning.
Utmaningsbaserad och Kunskapsdriven Innovation
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Insatsområde
Projektperiod
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

Göteborgs Universitet
Västsverige
20200951
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
2016-09-01 – 2019-12-31
2 771 368 kr
4 250 000 kr
0 kr
7 021 368 kr

Detta är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Universitet och Högskolan Väst. Projektet
vill skapa möjligheter för studenter att vid sidan av sina ordinarie studier starta innovativa
företag eller bidra till att öka konkurrenskraften hos befintliga företag. Projektets kärnaktivitet
är genomförande av ett antal workshops, så kallade utmaningspaket, där studenter från olika
discipliner ska interagera tillsammans med forskare och näringslivet i en konkret fråga.
Avsikten är att dessa processer eventuellt ska leda till nya tjänster, produkter och startups.

Maritim utveckling i Bohuslän
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Insatsområde

Göteborgs Universitet
Västsverige
20200945
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag

Projektperiod
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

2016-07-01 – 2019-10-31
3 691 753 kr
5 613 533 kr
0 kr
9 305 286 kr

Detta projekt bygger på den maritima näringslivsstrategin som Tillväxt Norra Bohuslän har
arbetat fram och som grundar sig i en gedigen kartläggning av näringslivets behov. Projektet
ska skapa en innovationsarena för nytänkande kring affärs- och produktutveckling och ska
skapa mötesplatser för maritimt utvecklingsarbete. Fokus är på turism, sjötransporter och
vidareförädling av livsmedel. Projektet knyter an till det maritima klustret i Västsverige och är
öppet för företag utanför geografin. De horisontella kriterierna kommer att användas som
verktyg genom en analys och uppföljningsmetod. Projektet ska resultera i en modell för den
framtida utvecklingen av det maritima näringslivet i Bohuslän, och skapa ökad samverkan runt
frågor som transport, hamnar och näringslivsutveckling.

Brewhouse Creative Growth and Cultural Diversity
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Insatsområde
Projektperiod
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

Brewhouse
Västsverige
20200958
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
2016-07-01 – 2019-06-30

2 400 000 kr
3 600 000 kr
0 kr
6 000 000 kr

Brewhouse har identifierat två nya utvecklingsområden för organisationens verksamhet,
socialt företagande samt ett ökat fokus på integrations- och mångfaldsaspekten. Målgruppen
är både potentiella och befintliga företagare, verksamma inom de kulturella och kreativa
näringarna. Projektaktiviteterna omfattar bland annat coachning, metodutveckling,
framtagande av interna dokument, omvärldsbevakning, utveckling av nya
kommunikationskanaler och revidering av befintliga utifrån ett mångfaldsperspektiv.

VINK – Västsvenska inkubatorers kvalitetshöjning
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Insatsområde
Projektperiod
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering

GU Ventures
Västsverige
20201197
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
2017-01-01 - 2020-04-30
11 976 113 kr
9 847 030 kr
8 601 540 kr

Total projektbudget

30 424 683 kr

Syftet med projektet är att genom samarbete med de Västsvenska inkubatorerna nå längre i
arbetet med att kommersialisera akademins och industrins forskningsbaserade innovationer.
Projektet siktar på att utveckla bättre gemensamma arbetsmodeller, sammanhållen
kommunikation och tydliggöra mervärdet av att samarbeta. Inkubatorerna ska höja sina
kvaliteter för att möjliggöra ökad internationell profilering. VINK jobbar nära de regionala
styrkeområdena och attrahera kompetens och investeringar till bolagen och regionen i stort.

BKL – Behovsbaserad kompetensutveckling för livsmedelsbranschen
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Insatsområde
Projektperiod
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Västsverige
20201169
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
2017-01-01 - 2020-04-30
2 197 175 kr
3 300 000 kr
0 kr
5 497 175 kr

SP jobbar med medelstora företag inom livsmedelsbranschen. Projektet bygger på en
förstudie som Regionalfonden finansierade 2016. Förstudien visade på företagens behov av
ökade kunskaper inom digitalisering, marknadsföring och export med mera. Branschen som
sådan är konkurrensutsatt för import. Livsmedelsbranschen påverkas starkt av trender, därför
kommer projektet också bedriva behovsanalyser under projekttiden för att möta nya
utmaningar på bästa sätt.
Framtidsentreprenörerna och stärkt näringsliv i Fyrbodal
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Insatsområde
Projektperiod
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

Fyrbodals kommunalförbund
Västsverige
20201198
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
2017-01-01 - 2019-04-30
1 709 300 kr
2 581 367 kr
0 kr
4 290 667 kr

Målet med projektet är att skapa tillväxt hos nya och befintliga småföretag. Projektet vill
särskilt nå ut till entreprenörer med utländsk bakgrund och matcha deras kompetens med nya
affärsidéer från små och medelstora företag. Företagen och entreprenörerna kommer att
delta i seminariedagar och workshops i affärsutveckling samt utbyta erfarenheter och utveckla
nätverk. Målet är att fler ska starta företag samt minska klyftorna mellan företagare och

utrikesfödda invånare. Ung Företagsamhet samt 13 av Fyrbodalskommuner kommer ingå i
projektet.
Företagsrevitalisering i Skaraborg
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Insatsområde
Projektperiod
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

Högskolan i Skövde
Västsverige
20201176
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
2017-01-01 - 2020-04-30
1 396 540 kr
1 500 000 kr
800 000 kr
3 696 540 kr

Projektet vill stimulera utveckling i befintliga företag. En förstudie är gjord av
Sparbanksstiftelsen. Målet är att öka tillväxten i Skaraborgs små och medelstora företag med
fokus på miljöteknikföretag. Projektet ska kartlägga potential och intressen hos företag för att
växa, analysera detta och sen erbjuda ett utvecklingsprogram för företagen. Projekten
kommer utveckla en metod för revitalisering för näringslivsrådgivare. Särskild kontakt finns
med näringslivsrådgivare i Götene, Skara, Vara och Essunga.

Ii2.0-SSWS (Innovatum Inkubator 2.0 – Space Success for West Sweden)
Sökande organisation
Innovatum AB
Programområde
Västsverige
Ärende ID
20201305
Insatsområde
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projektperiod
2017-03-01-2020-06-30
Målgrupp
Små och medelstora företag
Sökt EU-medel
2 400 000 kr
Offentlig medfinansiering 3 600 000 kr
Privat medfinansiering
0 kr
Total projektbudget
6 000 000 kr
I projektet ska Innovatum utveckla sin inkubatorverksamhet till ett nytt spetsområde:
rymdindustrin. Detta gäller nystartade bolag som utnyttjar data eller innovationer från
rymdindustri för en civil marknad (s.k. downstream) och nystartade bolag som levererar
produkter/tjänster till traditionell rymdindustri (s.k. upstream).
Bakgrunden till projektet är att ett svenskt konsortium bildats bestående av tre svenska
inkubatorer, initierat av Rymdstyrelsen och ESA, European Space Agency. Projektet ska genom
affärsrådgivning samt vidareutveckla stöd och metoder stödja nya svenska rymd-startups.

Smart Agri
Sökande organisation

AgroVäst Livsmedel AB

Programområde
Insatsområde
Projektperiod
Målgrupp
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

Västsverige
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
20201313
Små och medelstora företag
3 524 215 kr
5 286 325 kr
0 kr
8 810 540 kr

Smart Agri ska bidra till utveckling och implementering av ny teknik i lantbruk och
livsmedelsproduktion, som i sin tur ska möjliggöra en intensifierad och hållbar matproduktion.
Detta ska projektet åstadkomma genom att utveckla ett effektivare regionalt
innovationsstödsystem för digitalisering och teknikutveckling inom jordbruk och livsmedel.
Projektet bygger på en ökad samverkan mellan innovationsstödjande aktörer inom området
likt Agroväst, Gothia Innovation och RISE och ska ge stöd till små och medelstora teknikföretag
vid utveckling och test av nya smarta tekniklösningar och metoder för en intensifierad, hållbar
och säker matproduktion.
Ett starkare Västsverige genom Inclusive Business
Sökande organisation
Inclusive Business Sweden
Programområde
Västsverige
Insatsområde
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projektperiod
2017-03-01-2019-06-30
Målgrupp
Små och medelstora företag
Sökt EU-medel
933 087 kr
Offentlig medfinansiering 1 079 270 kr
Privat medfinansiering
320 360 kr
Total projektbudget
2 332 717 kr
Projektets övergripande mål att fler små och medelstora företag i regionen ska göra
affärer med och i utvecklingsländer, genom affärsidéen och strategin Inclusive Business.
Företagen ska få kunskap om inclusive business och om tillväxtpotentialen i
utvecklingsmarknader, samt om de globala målen för hållbar utveckling. Inclusive business är
en term som beskriver kommersiellt och socialt livskraftiga affärsmodeller där personer i
basen av befolkningspyramiden (lever på under 8 dollar/dag) ingår som producenter,
konsumenter och/eller företagare i värdekedjan.
En kartläggning och behovsanalys ligger till grund för att nå SMF med innovativa idéer, som
genom affärsutvecklingsinsatserna kan leda till att skala upp eller en marknadsintroduktion.
På sikt ska västsvenska företag bli mer konkurrenskraftiga, ha kunskap om hållbarhet vid
utvecklandet av sina affärsmodeller och använda detta som verktyg för affärsutveckling.

Digital SME - företagsutveckling
Sökande organisation
IUC Väst AB

Programområde
Insatsområde
Projektperiod
Målgrupp
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

Västsverige
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
2018-01-01-2021-04-30
Små och medelstora företag
6 880 012 kr
10 373 424 kr
0 kr
17 253 436 kr

Digital SME – företagsutveckling vill öka kunskaperna i industriella SMF om digitaliseringens
möjligheter till ökad konkurrenskraft och ökad förmåga att utnyttja digital teknik. Man vill
även på det här sättet attrahera unga till tekniska och industriella yrken. Projektet ska stötta
företag i att utveckla strategiska planer inom digitalisering, genom behovsanalyser, enskild
coachning och gemensamma seminarier. Systerprojektet Digital SMF kommer att
kompetensutveckla företag och individer.

The Game Incubator Göteborg
Sökande organisation
Inclusive Business Sweden
Programområde
Insatsområde
Projektperiod
Målgrupp
Sökt EU-medel:
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

Västsverige
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
2017-03-01-2019-06-30
Små och medelstora företag
4 314 230 kr
6 075 310 kr
396 000 kr
10 785 540 kr

The Game Incubator Göteborg vill få fler innovativa dataspelsföretag att etableras i Göteborg
och Västra Götaland. Inkubatorn, förlagd till Göteborg, ska skapa förutsättningar för
entreprenörer att starta hållbara och växande dataspelsföretag. De ska erbjuda metoder för
att prova idéer och erbjuda entreprenörerna ett nätverk av experter inom affärsutveckling,
produktion, försäljning finansiering och juridik. Projektet ska resultera i 80 nya arbetstillfällen.
Impact acceleratorn. Ökad interaktion och samverkan mellan näringslivet och
akademin i Västra Götaland
Sökande organisation
Göteborgs universitet
Programområde
Västsverige
Insatsområde
Samverkan inom forskning och innovation
Projektperiod
2019-01-01 – 2022-04-30
Målgrupp
SMF men även forskare och andra innovatörer i exempelvis
vårdsektorn
Sökt EU-medel:
5 859 999 kr
Offentlig medfinansiering 8 790 000 kr
Privat medfinansiering
0 kr
Total projektbudget
14 649 999 kr

Göteborgs universitet har beviljats medel för att skapa regional tillväxt genom att förändra
universitetens arbetssätt kring nyttiggörande så att kunskap kan komma till direkt nytta för
befintliga och framtida företag. Projektet kommer samla olika utmaningar/idéer från olika
typer av projektägare, företag, vårdsektorn, forskare eller forskningsmiljöer på universitet.
Utmaningarna bearbetas sedan inom ramen för utbildningen för att slutligen lämnas tillbaka
till projektägare eller till annan aktör med projektägarens godkännande. Långsiktigt ämnar
projektet skapa tillväxt i samhället genom att öka hävstången på samhällets investering i
innovationssystem, vård, utbildning och forskning.
Lokal meny
Sökande organisation
Programområde
Insatsområde
Projektperiod
Målgrupp
Sökt EU-medel:
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

Lokalproducerat i Väst AB
Västsverige
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
2019-01-01 – 2021-12-31
Restaurangföretag, främst restauranger som ligger på
landsbygden eller mindre tätorter
5 353 515 kr
8 030 273 kr
0 kr
13 383 788 kr

Projektet riktar sig mot små och medelstora restaurangföretag i Bohuslän och Västra
Skaraborg med syftet att profilera de delregionala områden som områden med attraktiva
restauranger med en ökad profil mot närodlad högkvalitativ mat, som i sin tur leder till en
hållbar tillväxt för branschen och besöksnäringen. Lokal Meny ska genom direkta insatser i
små och medelstora restauranger öka utbudet av närproducerade livsmedel på restauranger
och öka deras affärsutveckling, skapa nya strukturer för kontakter mellan restauranger och
lokalproducenter samt ett ökat intresse bland allmänheten för restaurangbesök kopplat till
den lokala matkulturen. Detta ska leda på lång sikt till att göra ett område mer kulinariskt
attraktivt på ett hållbart sätt.
Scale Up
Sökande organisation
Programområde
Insatsområde
Projektperiod
Målgrupp
Sökt EU-medel:
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

Connect Väst
Västsverige
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
2019-01-01 – 2022-04-30
Tillväxtbolag (små och medelstora företag) samt
Investmentbolag
4 868 693 kr
8 250 000 kr
0 kr
13 118 693 kr

Connect Väst har tilldelats medel för att bygga upp nya processer för att snabbväxande
Tillväxtbolag i Västsverige med störst potential att skala upp når sin fulla potential. En av

projektets viktigaste insatser är att skapa förutsättningar för ökat tillväxtkapitalets närvaro i
Västsverige för att främja att startup gå till scale-up. Projektet är indelat i två huvudsakliga
arbetspaket: 1 Scale up accelerator och 2 attrahera tillväxtkapital. Processerna skall vara ett
stöd och ett redskap för att uppmuntra och implementera ett tillväxtarbete och bidra med
ökat näringslivsklimat i Västsverige.
Hållbar regional utveckling genom inclusive business
Sökande organisation
Inclusive Business Sweden
Programområde
Västsverige
Insatsområde
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projektperiod
2019-07-01 – 2022-10-31
Målgrupp
Små och medelstora företag i Västra Götalandsregionen
som har behov av att hitta nya marknader eller som har
utvecklat en innovation i syfte att bidra till
fattigdomsbekämpning
Sökt EU-medel:
1 604 493 kr
Offentlig medfinansiering 2 169 724 kr
Privat medfinansiering
237 020 kr
Total projektbudget
4 011 237 kr
Inclusive Business Sweden har tilldelats medel för att bidra till Västra Götalandsregionens
internationaliseringsarbete genom att i projektet stötta små och medelstora företags (SMF)
möjlighet att nå nya utvecklings- och tillväxtmarknader. Projektets mål är att fler små och
medelstora företag i regionen gör affärer med eller har verksamhet i tillväxt- och
utvecklingsländer. Detta skall möjliggöras dels genom att utveckla och lansera ett
Accelerationsprogram som riktar sig till SMF med tillväxtpotential, ökad samverkan mellan
viktiga aktörer i Västsverige och studieresor till Kenya, Rwanda och Bangladesh för att skapa
ökade lokala kontaktytor.
TJIVA - Tjänsteinnovationsacceleratorn
Sökande organisation
Johanneberg Science Park
Programområde
Västsverige
Insatsområde
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projektperiod
2019-06-01 – 2022-09-30
Målgrupp
Små och medelstora företag i Västra Götaland som har
behov av att i högre grad arbeta utifrån en tjänste/värdelogik.
Sökt EU-medel:
3 593 786 kr
Offentlig medfinansiering 5 390 681 kr
Privat medfinansiering
0 kr
Total projektbudget
8 984 467 kr
Johanneberg Science Park har beviljats medel till projektet i syfte att öka innovationstakten
för tjänster i regionala små och medelstora företag (SMF). För att möjliggöra detta avser
projektet att öka kunskapen hos kunskapsaktörer och innovationsstödjande aktörer i det
regionala innovationssystemet genom en nära samverkan med nätverket Industriell Dynamik
(ID) och direkta insatser till företag. Genom acceleratorns olika komponenter som peer-to-

peer-lärande, tematiska workshopserier, tjänstutvecklingslabb fokuserar projektet på att öka
kompetens och förmåga hos företagen avseende tjänsteinnovation, värde- och tjänstelogik.
Projektet förväntas ha en utprovad modell för en tjänsteinnovationsaccelerator vid
projektavslut som ska tas vidare av aktörerna som ingår i ID-nätverket. På lång sikt ska
projektet TJIVA bidra till att öka genomslag för tjänstelogik i innovationssystemet.

1.2 Internationell konkurrenskraft genom regional kraftsamling
kring styrkeområden
Listan nedan ger en överblick över de beslutade projekten. Därefter beskrivs varje projekt.
Projektnamn

Projektägare

Ansökningsomgång 2015:1
Map-Lab Produktionstekniskt centrum
Högskolan Väst
Ansökningsomgång 2015:2
Test Site Sweden - West
Lindholmen Science Park AB
Additiv Tillverkning i Metall - 3DPrint
Högskolan Väst
SIM2020 - Skaraborgs Innovativa Miljöer
Högskolan i Skövde
Göteborg som testarena för tillväxt i små och
Göteborgs kommun
medelstora företag
Ansökningsomgång 2016:1
Nordic Taste and Flavour Centre
SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
3DPrintPlus, Samverkansstruktur för regionalt
Chalmers Tekniska Högskola AB
näringsliv inom additiv tillverkning
Ansökningsomgång 2016:2
Miljö:FIA - Demonstrationsmiljö för flexibel och
Högskolan Väst
innovativ automation
Ansökningsomgång 2017:1
Innovationsarena Idrott, Teknik och Hälsa (ITH)
Göteborgs universitet
Ansökningsomgång 2017:2
ASSAR Industrial Innovation Arena
IDC West Sweden AB
REPLAB
Högskolan Väst
Body & Space – Plattform för cirkulärt mode och
Högskolan Borås
hållbara miljöer
Ansökningsomgång 2018:1
SCOOT
Göteborgs Universitet
SpaceLab
Högskolan Väst
WASTE2TASTE
Högskolan i Borås
MedTech West - Stärkta Samverkansmiljöer
Chalmers Tekniska Högskola
Ansökningsomgång 2018:2
Inn2Health
Sahlgrenska Science Park AB
Trämanufaktur- tillverka i trä
Innovatum AB
Catalyst – för smart och hållbar industri
Industrial Development Center West Sweden
AB

Sammanfattande projektbeskrivningar

MapLab- Produktionstekniskt Centrum
Sökande organisation
Högskolan Väst
Programområde
Västsverige
Insatsområde
Samverkan inom forskning och innovation
Projektperiod
2015-07-01 – 2018-04-30
Sökt EU-medel
7 934 165 kr
Offentlig medfinansiering
11 901 253 kr
Privat medfinansiering
0 kr
Total projektbudget
19 835 418 kr
Projektet avser stärka forskningsmiljön vid Produktionstekniskt Centrum (PTC) i Trollhättan,
genom att investera i forsknings- och produktionsutrustning samt forskartjänster som kopplas
till dessa. Projektets genomförande delas upp i fem utvecklingsprojekt utifrån de specifika
forskningsområden som har identifierats i samverkan med näringslivet. Den huvudsakliga
målgruppen för satsningen är delregionens företag inom tillverkningsindustrin och det
övergripande målet är att stimulera innovationsprocesser hos dessa små och medelstora
företag (SMF). Projektet ska också bidra till att stärka PTC:s profil som en drivande kraft inom
produktionsteknik nationellt och internationellt.

Test Site Sweden - West
Sökande organisation
Programområde
Insatsområde
Projektperiod
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

Lindholmen Science Park AB
Västsverige
Samverkan inom forskning och innovation
2016-01-01 – 2018-12-31
4 306 224 kr
6 459 336 kr
0 kr
10 765 560 kr

Ansökan är ett samverkansprojekt mellan två regionala innovationsfrämjande aktörer,
Lindholmen Science Park och Innovatum. Avsikten med satsningen är att bidra till
samordningen av test och demonstrationsprojekt inom fordonsområdet i Västra Götaland, att
attrahera externa medel och investeringar till regionen samt att öka konkurrenskraften för
regionens näringsliv genom branschöverskridande samarbete med deltagare från andra
regionala styrkeområden. Projektaktiviteterna består av ett spektrum av klusterfunktioner
som till exempel ansökningsarbete, fordonsklustermöten, referensgruppsmöten,
omvärldsanalyser, kartläggning av testinfrastruktur i regionen och konferensdeltagande.

Additiv Tillverkning i Metall - 3DPrint
Sökande organisation
Högskolan Väst
Programområde
Västsverige
Insatsområde
Samverkan inom forskning och innovation
Projektperiod
2016-04-01 – 2019-07-31
Sökt EU-medel
6 356 869 kr

Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

9 535 304 kr
0 kr
15 892 173 kr

Projektet avser stärka innovationsmiljön vid Produktionstekniskt Centrum (PTC) i Trollhättan,
genom en investering i utrustning för 3D-printing i metall samt forskartjänster som kopplas till
denna utrustningsinvestering. Genomförandet delas upp i fyra pilotprojekt utifrån de specifika
forskningsområden som har identifierats i samverkan med näringslivet. Den huvudsakliga
målgruppen för satsningen är regionens tillverkande företag inom flyg- och rymdindustrin.
Målen är att höja kompetensen inom 3D-printing i metall hos deltagande företag, att öka
företagens globala konkurrenskraft samt för att öka den externa forskningsfinansieringen.
Projektet ska också bidra till att stärka PTC:s profil som en nationell arena inom 3D-printing i
metall som erbjuder en öppen test- och demonstrationsmiljö för företagen.

SIM2020 – Skaraborgs Innovativa Miljöer
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Insatsområde
Projektperiod
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

Högskolan i Skövde
Västsverige
20200775
Samverkan inom forskning och innovation
2016-01-01 – 2019-03-31
10 275 179 kr
13 253 668 kr
2 160 000 kr
25 688 847 kr

Projektets övergripande mål är att bidra till en ökad investering i forskning och innovation i
små och medelstora företag (SMF) samt korta vägen från kunskapsutveckling till tillämpning.
Projektet ska därför stärka samverkan inom forskning och innovation mellan akademi,
offentlig sektor och näringsliv med utgångspunkt i virtuell simulering för utvalda tematiska
områdena. Flera miljöer skapas, där företag kan stärka sin produktutveckling och beslutsstöd
genom virtuella simuleringar och IT-verktyg. Det finns tre delar i projektet: en övergripande
del för innovationssamverkan och två tematiska miljöer med tema ”Virtual Engineering” och
”Virtual Health”. Inom dessa kommer sex demonstratorer utvecklas, i samarbete med bland
annat Redoxis och Volvo Lastvagnar. Ett tydligt syfte är att stimulera små och medelstora
företag att delta i forskning och utveckling och att öka företagens samarbete med akademin
och offentlig sektor.

Göteborg som testarena för tillväxt i små och medelstora företag
Sökande organisation
Göteborgs kommun
Programområde
Västsverige
Insatsområde
Samverkan inom forskning och innovation
Projektperiod
2016-01-01 – 2018-12-31
Sökt EU-medel
4 032 564 kr
Offentlig medfinansiering 6 048 849 kr

Privat medfinansiering
Total projektbudget

0 kr
10 081 413 kr

Det finns ett antal hinder för innovation när det gäller stadsutveckling. Detta vill Göteborgs
Stad tackla genom att etablera ett strukturerat sätt att arbeta med forskning och innovation
för hållbar stadsutveckling i Göteborg. Målet är att staden ska stärkas som en test- och
demonstrationsarena, där näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle utvecklar
framtidens lösningar tillsammans. Det strukturerade arbetssättet omfattar skapandet av en
innovationssluss för stadsutveckling som ska samla in, värdera och lotsa vidare idéer inom
staden för test- och demonstration, en finansieringsmodell för stadens Arbete med forskning
och utveckling inom stadsutveckling, ett skyltfönster för att bättre synliggöra det
utvecklingsarbete som pågår samt olika former av erfarenhetsutbyte med internationellt
fokus.

Nordic Taste and Flavor Centre
Sökande organisation
SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Programområde
Västsverige
Insatsområde
Samverkan inom forskning och innovation
Projektperiod
2016-07-01 – 2019-06-30
Sökt EU-medel
1 661 547 kr
Offentlig medfinansiering
2 492 321 kr
Privat medfinansiering
0 kr
Total projektbudget
4 153 868 kr
Detta projekt riktar sig mot företag inom livsmedelsbranschen. Sedan bara några år har SP
etablerat ett smakcentrum i Göteborg för att öka kunskapen om smak och lukt.
Utbildningsnivån inom branschen är låg och det finns potential att vidareutveckla produkter
inom livsmedelsindustrin. Syftet är att få till samverkan mellan akademi och näringsliv kring
smak för att nå ökad kommersialisering. Fokus i detta projekt är seminarier inom smakområdet, företagsrådgivning och initiering av samverkansprojekt mellan företag.

3DPrintPlus, Samverkansstruktur för regionalt näringsliv inom additiv tillverkning
Sökande organisation
Chalmers Tekniska Högskola AB
Programområde
Västsverige
Insatsområde
Samverkan inom forskning och innovation
Projektperiod
2016-09-01 – 2019-12-31
Sökt EU-medel
3 843 481 kr
Offentlig medfinansiering
5 765 222 kr
Privat medfinansiering
0 kr
Total projektbudget
9 608 703 kr
Ansökan avser komplettera det tidigare finansierade regionalfondsprojektet ”3DPrint”. Fokus
flyttas i det nya projektet, från de fysiska utrustningsinvesteringarna, till att stärka

samverkansstrukturen kring en nationell arena i Västsverige för 3D-printing i metall.
Målgruppen för projektet är regionens tillverkande industri. Projektet omfattar bland annat
uppsökande verksamhet för att engagera företag att delta i ett antal demonstratorprojekt,
utvärdering av projektförslag, klustring av företag, samt informationsspridning av resultat från
delprojekten.
Miljö: FIA – Demonstrationsmiljö för flexibel och innovativ automation
Sökande organisation
Högskolan Väst
Programområde
20201192
Insatsområde
Samverkan inom forskning och innovation
Projektperiod
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

2017-01-01 - 2020-05-31
6 337 098 kr
4 752 824 kr
4 752 823 kr
15 842 745 kr

Projektet syftar till att inom flygindustrin etablera en nationell resurs för flexibel och innovativ
automation. Utmaningen ligger i att bygga upp en västsvensk underleverantörsstruktur som
kan möta behoven i denna expansiva och konkurrensutsatta industri. Små och medelstora
företag erbjuds en mötesplats med akademi och forskningsinstitut för att identifiera och
tillvarata möjligheter inom flexibel och robotiserad automation. Högskolan Väst kompletteras
genom projektet med ett modernt automationslaboratorium. Utöver Högskolan Väst så har
projektet flera andra aktörer som partners däribland företagen Swerea IF, GKN och science
park Innovatum. Det finns även inslag av fondsamordning genom H2020 då en av
projektaktörerna, GKN, är en huvudpart i ett Clean-Sky projekt.

Innovationsarena Idrott, Teknik och Hälsa
Sökande organisation
Göteborgs universitet
Programområde
Västsverige
Insatsområde
Samverkan inom forskning och innovation
Projektperiod
2017-03-01-2019-12-31
Sökt EU-medel
9 205 929 kr
Offentlig medfinansiering
14 384 896 kr
Privat medfinansiering
384 000 kr
Total projektbudget
23 974 825 kr
Innovationsarena Idrott, Teknik och Hälsa (ITH) är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs
universitet och Chalmers tekniska högskola. Projektet syftar till att skapa en innovationsarena
för att stärka samverkan mellan akademi, institut, föreningsliv, offentlig sektor och små och
medelstora företag. Genom denna fysiska arena kan konkurrenskraftiga, innovativa och
kommersialiserbara produkter och tjänster skapas inom idrott, teknik och hälsa, vilket bidrar
till en hållbar tillväxt hos små och medelstora företag.

Projektaktiviteterna består i att ITH ska synliggöras som arena, erbjuda erfarenhetsutbyten
och lotsa företag till kvalificerad rådgivning och forskning, samt stärka samarbetet mellan GU
och Chalmers.

ASSAR Industrial Innovation Arena
Sökande organisation
IDC West Sweden AB
Programområde
Västsverige
Insatsområde
Samverkan inom forskning och innovation
Projektperiod
2018-01-01-2021-04-30
Sökt EU-medel
15 039 659 kr
Offentlig medfinansiering
27 000 000 kr
Privat medfinansiering
0 kr
Total projektbudget
42 039 659 kr
Projektet ASSAR kompletterar Gothia Science park i Skövde med en innovationsplats, som ska
fungera som en mötesplats för framtidens tillverkningsindustrier inom SMF. Samverkan sker
med Gothia Innovation och Högskolan i Skövde. ASSAR vill stärka konkurrenskraften hos
tillverknings- och teknikföretag. Projektet inkluderar bland annat investeringar i den fysiska
infrastrukturen med virtuell lärmiljö, workshops, events och testbäddar. Ett av målen med
projektet är att förändra bilden av vad det innebär att arbeta inom moderna
tillverkningsindustrin.

Replab
Sökande organisation
Programområde
Insatsområde
Projektperiod
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

Högskolan Väst
Västsverige
Samverkan inom forskning och innovation
2018-01-01-2121-04-30
8 600 000 kr
6 900 000 kr
6 000 000 kr
21 500 000 kr

Högskolan Väst vill tillsammans med Chalmers sprida forskningsresultat inom återtillverkning
med hjälp av additiv teknik till regionens SMF. Additiv teknik möjliggör ett bättre
resursutnyttjande och mindre miljöpåverkan och är billigare än traditionell produktionsteknik.
Genom projektet får näringslivet tillgång till högskolor och institutens kompetens inom additiv
teknik vilket kan ha goda miljöeffekter såsom minskad råvarukonsumtion genom återvinning,
minskad energiförbrukning, minskade CO2 utsläpp.

Body and Space – Plattform för cirkulärt mode och hållbara miljöer
Sökande organisation
Högskolan Borås
Programområde
Västsverige
Insatsområde
Innovation för en koldioxidsnål ekonomi

Projektperiod
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

2018-01-01-2021-04-30
16 147 797 kr
24 384 700 kr
300 000 kr
40 832 497 kr

Projektet, som söks av Högskolan i Borås ska utveckla en plattform för cirkulärt mode och
hållbar inredning. Målgruppen är befintliga och blivande små och medelstora företag inom
textil, mode och inredning. De ska erbjudas rådgivning om cirkulär ekonomi, digitalisering,
innovation och affärsutveckling, test- och demoanläggningar samt tillgängliggöra forskning
och utveckling. Body and Space vill röja de hinder som finns mellan bra idéer och
affärsförverkligande.

SCOOT
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Privat medfinansiering
Offentlig medfinansiering
Sökt EU-belopp
Total projektbudget

Göteborg Universitet
Västsverige
20201659
ERUF 2018:01
2019-01-01– 2022-04-30
IO1. Samverkan inom forskning och innovation
6 264 117 kr
5 375 238 kr
7 756 454 kr
19 395 809 kr

Projektet SCOOT är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Universitet, MMT Sweden AB
och SMHI. Projektet syftar till att skapa ett nav för marin teknik, genom att stärka små och
medelstora företag i kommersialiseringen av nya produkter och tjänster i marin miljö.
Mötesplatser ska skapas för gemensam kunskapsspridning och problemlösning. SCOOT ska
genomföra öppna utlysningar, där företag beskriver sina utmaningar och gemensamt med
projektets resurser genomför utvecklingsprojekt där kompetens och infrastruktur
tillgängliggörs. Målet är att skapa ytterligare forskningssamarbeten, nya företag inom
sektorn, och en internationellt erkänd arena inom marin innovation och FoU.

SpaceLab
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Privat medfinansiering
Offentlig medfinansiering

Högskolan Väst
Västra Götaland
20201639
ERUF 2018:01
2018-09-01– 2022-12-31
IO1. Samverkan inom forskning och innovation
6 000 000 kr
8 562 000 kr

Sökt EU-belopp
Total projektbudget

9 708 000 kr
24 270 000 kr

Projektet syftar till att stärka små och medelstora företag inom rymdindustrin genom att öka
kunskapen och öka leveransförmågan gentemot större företag och gentemot en
internationell marknad. Metoden fokuserar på additiv tillverkning (AM) och fyra
utvecklingsprojekt ska drivas i samverkan mellan akademi och företag där GKN Aerospace
Sweden AB är en central part. Spridningsaktiviteter ska genomföras, för att nå en bredare
målgrupp än de som deltar i utvecklingsprojekten. Vid projektslut ska en öppen arena inom
rymdteknik ha skapats, med ett ökat flöde av innovationer och en ökad samverkan mellan
akademi och företag. Projektet är en del i Högskolan Västs strategi för att skapa en nationell
arena för AM.
WASTE2TASTE
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Privat medfinansiering
Offentlig medfinansiering
Sökt EU-belopp
Total projektbudget

Högskolan i Borås
Västra Götaland
20201656
ERUF 2018:01
2018-09-01 – 2021-12-31
IO1. Samverkan inom forskning och innovation
3 908 040 kr
8 400 000 kr
8 204 397 kr
20 512 437 kr

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Borås, Chalmers Tekniska Högskola
och Hållbar Utveckling Väst och syftar till att skapa en plattform för svampbaserade
produktinnovationer. Högskolan i Borås är med sin miljö ”Swedish Centre for Resource
Recovery (SCRR)” världsledande och har forskat på svamparters förmåga att omvandla olika
restprodukter till exempelvis etanol, djurfoder och klimatsmarta proteiner under många år.
Projektet är en del av att nyttiggöra resultaten i kommersiell verksamhet. Tillsammans med
regionala företag kommer man att utveckla nya metoder och processer som underlättar
produktåtervinning av avfallsströmmar och biprodukter och bidra till en cirkulär bioekonomi.

Stärkta samverkansmiljöer under MedTech West
Sökande organisation
Chalmers Tekniska Högskola AB
Region/enhet
Västra Götaland
Diarienummer
20201637
Utlysning
ERUF 2018:01
Projektperiod
2018-06-01 – 2021-04-30
Programområde/mål
IO1. Samverkan inom forskning och innovation
Privat medfinansiering
0 kr
Offentlig medfinansiering
14 700 000 kr
Sökt EU-belopp
9 786 097 kr
Total projektbudget
24 486 097 kr

MedTech West (MTW) är en centrumbildning inom Life Science, bestående av fem parter Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborgs universitet,
Chalmers´Tekniska Högskolan och Högskolan i Borås. Projektet är en vidareutveckling av det
tidigare regionalfondsprojektet ”Effektivisering av MedTech West” och syftar till att bredda
MTW:s verksamhet till nya medicintekniska områden och med fler deltagande företag.
Projektet ska tillgängliggöra fysiska samverkanslabb för små och medelstora företag, öka
möjligheterna för kunskapsöverföring, utveckling av innovativa idéer och testa lösningar inför
kommersialisering. Företagen genomför insatserna med experter från vård och akademi och
målet är att korta vägen från kunskapsutveckling till tillämning, nyttiggörande, produkt och
marknad.
Inn2Health
Sökande organisation
Programområde
Insatsområde
Projektperiod
Målgrupp
Sökt EU-medel:
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

Sahlgrenska Science Park AB
Västsverige
Samverkan inom forskning och innovation
2019-01-01 – 2021-12-31

SMF och startups i det regionala näringslivet
5 434 923 kr
8 152 390 kr
0 kr
13 587 313 kr

Sahlgrenska Science Park AB har beviljats medel för att vidareutveckla processer och verktyg
för att skapa hållbara och konkurrenskraftiga FoI projekt och nätverksaffärer inom
styrkeområdet Life Science, genom att synliggöra vårdens och patienters behov. Det
övergripande målet för projektet är stärka små och medelstora (SMF) Life Science företag i
Västsverige genom att stimulera Cross Collaboration mellan organisationer och över teknikoch branschområden. Detta ska ske genom att prioritera behovsområden, identifiera företag
och forskare med relevans för dessa behov och implementera former för Cross Cluster
collaboration. Projektet ska skapa en samverkanarena för att katalysera och fascilitera
samutveckling mellan företag, hälso-och sjukvård och akademi.
Trämanufaktur – tillverka i trä
Sökande organisation
Innovatum AB
Programområde
Västsverige
Insatsområde
Samverkan inom forskning och innovation
Projektperiod
2019-01-01 – 2020-04-30
Målgrupp
Företag verksamma inom trämanufaktur och dess
leverantörer av utrustningar, system och tjänster
Sökt EU-medel:
7 640 980 kr
Offentlig medfinansiering 10 321 243 kr
Privat medfinansiering
1 140 224 kr
Total projektbudget
19 102 447 kr

Innovatum AB har beviljats medel för att i Västra Götaland etablera en internationellt erkänd
test- och demonstrationsmiljö för stärkt konkurrensförmåga där företag inom trämanufaktur
tillsammans med akademin driver utvecklingsarbeten som leder till innovation, hållbar
produktion och affärsutveckling samt attraherar extern forsknings- och
utvecklingsfinansiering. Projektet ska nyttja Västra Götalands spetskompetenser och driva
utvecklingsfrågor inom produktionsutveckling automation robotisering och digitalisering för
att skapa behovsdrivna lösningar. Detta skall göras genom produktions- och processanalyser,
kunskapsbaserade workshops och seminarier, etablering av samverkansnätverk och
testbäddar där tester och demonstrationer genomförs. Flerbostadsbyggandet i trä ökar och
ger stora klimatvinster. Projektet ämnar resultera i att fler aktörer söker sig till branschen.

Catalyst - för smart och hållbar industri
Sökande organisation
Industrial Development Center West Sweden AB
Programområde
Västsverige
Insatsområde
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projektperiod
2019-01-01 – 2020-04-30
Målgrupp
Små-och medelstora företag i Skaraborg
Sökt EU-medel:
9 824 655 kr
Offentlig medfinansiering 15 000 000 kr
Privat medfinansiering
0 kr
Total projektbudget
24 824 655 kr
Industrial Development Center West Sweden AB har beviljats medel för att hjälpa den
tillverkande industrin i Västra Götalandsregionen att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet
genom nya affärsmodeller och omställning till en allt mer attraktiv, hållbar och cirkulär
verksamhet. Detta genom att operativt adressera, vidareutveckla och samla insatserna i
Västsverige för att skapa ett helhetsgrepp avseende deltagande företags utveckling. Som
koordinerande part kommer Catalyst dirigera företag till de olika IUC insatser där störst nytta
skapas beroende av insatsbehov. Deltagande små och medelstora företags (SMF)
verksamheter kommer analyseras och nära stöd erbjudas för att utveckla nya arbetssätt.
Projektet ämnar även ge SMF tillgång till Innovations- och testmiljöer. Insatsen väntas
resultera i förbättrat nyttjande av befintliga resurser och strukturer både regionalt och
interregionalt.

Tema 2: En region för alla
15 projekt inom ESF-programmet stödjer området 2.1 Bryta utanförskap och segregation
och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv och 37 projekt inom samma
program stödjer området 2.2. Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft.

2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna
mellan utbildning och arbetsliv
Listan nedan ger en överblick över de beslutade projekten. Därefter beskrivs varje projekt.
Projektnamn

Projektägare

Utvecklad etablering
Göteborg tillsammans

Ansökningsomgång 2015:1
Svenljunga kommun
Samordningsförbundet Hisingen
Coompanion Göteborgsregionen
Business Region Göteborg
Uddevalla kommun
Ansökningsomgång 2015:2a
Social resursförvaltning, Göteborgs stad
Samordningsförbundet Sjuhärad
Medborgarskolan Väst
Ansökningsomgång 2015:2b
Göteborgs Stad, stadsdelsförvaltningen Östra
Måleriföretagen i Väst
Ansökningsomgång 2016:1
Folkuniversitetet Stiftelsen kursverksamheten vid GU
Arbetsförmedlingen

ReGarden
Framtidens arbetsplats

Ansökningsomgång 2017:1
Göteborgs stad, SDF Östra Göteborg
Lidköpings kommun

Startskottet
Inkluderande rehabilitering
1000 jobb - Grundsteget
Lärandets torg Hammarkullen
Exportfrämjande Integration
Effektbutiken
Point
Arbeta och Leva i Väst *
Unga i riskzon
Sätt färg på Göteborg

Nytänk
Respondere
PULS
Projekt Plus
Sätt Färg på Göteborgsregionen
ALL-IN
Projekt Nordost

Ansökningsomgång 2017:2
Svenljunga kommun
Ansökningsomgång 2018:2
Samordningsförbundet Älv och Kust
Sjuhärads samordningsförbund
Arbetsmarknad-och vuxenutbildningen Göteborg
Sätt Färg på Göteborg ekonomisk förening
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp
Samordningsförbundet Nordost

* Projektet bedrivs både i Västra Götaland och Halland

Sammanfattande projektbeskrivningar
Startskottet
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt EU-medel
Total projektbudget

Svenljunga kommun Arbetsmarknadsenheten
Västsverige
2015/00211
Projekt som utgår från förstudier 2014
2015-09-01 - 2018-08-31
Programområde 2 – Mål 2.1
Individer med psykisk ohälsa, ungdomar och nyanlända.
102 kvinnor och 102 män
7 245 453 kr
6 398 361 kr
13 643 814 kr

Startskottet riktar sig mot människor med psykisk ohälsa. Projektet utvecklar metod och
organisation för att sänka trösklarna in i samhället för individer med behov av stöd och
insatser som ofta inte erbjuds av dagens organisationer. Arbetsförmedlingen ska i samverkan
med socialtjänst, Arbetsförmedling och skola utveckla en tröskellös verksamhet där individen
möts på sina egna villkor. Jämställdhetsfrågan ges stort utrymme i projektet då vi ser skillnader
mellan kvinnor och män vad gäller psykisk ohälsa och deltagande i arbetsmarknadspolitiska
program. Startskottet är ett samverkansprojekt mellan kommunerna Svenljunga och Tranemo
i arbete med myndigheter, skola och näringsliv.

Inkluderande rehabilitering
Sökande organisation
Samordningsförbundet Hisingen
Region/enhet
Västsverige
Diarienummer
2015/00242
Utlysning
Projekt som utgår från förstudier
Projektperiod
2015-10-01 – 2018-09-30
Programområde/mål
Programområde 2 mål 2.1
Målgrupp
Personer med funktionsnedsättning, ungdomar mellan 15- 24
år, långtids arbetslösa och sjukskrivna 25-64 år
Antal deltagare
342 kvinnor och 228 män
Medfinansiering, belopp 21 940 587 kr
Sökt EU-medel
19 240 442 kr
Total projektbudget
41 181 029 kr
Inkluderande rehabilitering bygger på förstudien med samma namn. Projektet genomförs av
de sex samordningsförbund som verkar i Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda, Lerum,
Alingsås, Ale, Kungälv, Stenungssund och Tjörns kommuner. Dessa samordningsförbund har
sedan tidigare positiva erfarenheter av att samarbeta i ett ESF-projekt, projekt Exsistre.
Lärdomar från projekt Exsistre ligger till grund för denna ansökan. Syftet med projektet,
Inkluderande rehabilitering är att öka tillgängligheten till arbetslivsinriktad rehabilitering för
personer med psykisk ohälsa som står långt från arbetsmarknaden. De ingående
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samordningsförbunden har stora demografiska olikheter. Det ger projektet i sin helhet
förutsättningar att utveckla och tillämpa metoder för flera olika målgrupper som står långt
från arbetsmarknaden på grund av psykisk ohälsa.
Målet för den strukturella påverkan är att öka samordningsförbundens kapacitet att arbeta
med denna målgrupp samt att förmå myndigheter och beslutsfattare att i ökad utsträckning
använda samordningsförbundens struktur för att effektivisera insatser kring målgruppen.

1 000 jobb - Grundsteget
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt EU-medel
Total projektbudget

Coompanion
Västsverige
2015/00254
Projekt som utgår från förstudier
PO2 - 2.3
Personer som varit länge utanför arbetsmarknaden.
140 kvinnor och 140 män
21 934 947
19 193 032 kr
41 127 979 kr

Idag finns det i Göteborgsregionen drygt 300 anställda i arbetsintegrerade sociala företag.
Under 2014 har ett brett partnerskap tagit fram både strategi för hur antalet anställda skall
öka till 1000 jobb, och en samverkansmodell så att sociala företag kan bli ett effektivt
arbetsmarknadspolitiskt verktyg. De existerande sociala företagen har lagt strategier för hur
de skall växa, vilka nya verksamheter som kan starta och hur företagen skall samarbeta. En
gemensam säljorganisation, Social Trade, har bildats. En ny märkning för företagen har tagits
fram. Samarbete med näringslivsorganisationer och större företag har etablerats.
Arbetsförmedlingen har utrett hur de behöver jobba. Fyra stadsdelar har analyserat sina
arbetssätt. Inledningsvis fokuserar projektet på att utveckla de företag som finns, men på sikt
behöver fler arbetsplatser skapas även i nya kooperativ. Partnerskapet har utvecklat ett
hållbart system och ett förankrat arbetssätt för socialt företagande i Göteborgsregionen, vilket
skapar förutsättningar för att anställa 1000 personer i de sociala företagen i regionen. På så
sätt kan sociala företag bidra till att fler får möjlighet att gå från bidrag till lön.

Lärandets torg Hammarkullen
Sökande organisation
Business Region Göteborg
Region/enhet
Västsverige
Diarienummer
2015/00274
Utlysning
Samverkan för arbetsgivarkontakter
Projektperiod
2015-09-01 – 2017-12-31
Programområde/mål
Programområde 1, mål 1:2
Målgrupp
Organisationer (myndigheter, arbetsgivare, näringslivsaktörer)
Antal deltagare
0 (Mål 1:2 har inga deltagare)
Sökt EU-medel
8 762 224 kr
Total projektbudget
8 762 224 kr
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Lärandets torg Hammarkullen syftar till att skapa en ökad och långsiktig samverkan på
Hammarkulletorget mellan utbildningsanordnare, Arbetsförmedling, andra myndigheter och
arbetsgivare för att underlätta att kvinnor och män från Nordost som står långt från
arbetsmarknaden närmar sig den.
Delmål 1: Stärkt samverkansplattform mellan utbildning, myndigheter och näringsliv som
leder till förbättrade arbetsgivarkontakter, integration, delaktighet och att kvinnor och män
ges lika möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete.
Delmål 2: Förbättrad synlighet och tillgänglighet av utbildningskedjan och arbetslivet samt
likvärdig vidarelotsning av kvinnor och män inom desamma.
Delmål 3: Mer relevant, kvalitativt och likvärdigt utbildnings- och bildningsutbud samt
sysselsättningsstöd för kvinnor och män utanför arbetsmarknaden.

Exportfrämjande integration
Sökande organisation
Uddevalla Kommun
Region/enhet
Västsverige
Diarienummer
2015/00298
Utlysning
Insatser för nyanlända
Projektperiod
2015-09-01 – 2018-01-31
Programområde/mål
Programområde 2 mål 2.3
Målgrupp
Nyanlända invandrare
Antal deltagare
75 kvinnor och 75 män
Medfinansiering, belopp 5 578 650 kr
Sökt EU-medel
11 175 231 kr
Total projektbudget
16 753 881 kr
Exportfrämjande integration handlar om att långsiktigt stärka integrationen, tillvarata
kompetens och erfarenheter, samt reducera arbetslösheten bland nyanlända invandrare.
Genom att nyanlända invandrares erfarenheter och kompetens utvecklas inom
exportområdet, kan privata företag få tillgång till kvalificerade personer som kan bidra med
kunskaper från sitt tidigare hemland eller andra länder som de har erfarenhet i från.
Deltagarna i projektet har språkkunskaper, kulturell kännedom och ofta ett personligt nätverk
i hemregionen. Deltagarna kan därför mer effektivt kan skapa affärstillfällen och framgång för
företagen i deras satsningar mot nya marknader.

effektbutiken
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål

Social resursförvaltning, Göteborgs Stad
Västsverige
2015/00730
Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män
2016-02-01 till 2019-01-31
Programområde 2, mål 2:3
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Målgrupp

Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt EU-medel
Total projektbudget

Personer med funktionsnedsättning som står särskilt långt från
arbetsmarknaden pga. psykiska funktionsnedsättningar, 18-44
år
29 kvinnor och 21 män
2 939 000 kr
5 934 573 Kr + 140 000 kr från ERUF
8 873 573 Kr

Under 2014 tog Aktivitetshus Väster fram en förstudie för att se över hur verksamheten skulle
kunna utvecklas genom att skapa meningsfull sysselsättning med hjälp av metoden Individual
Placement and Support (IPS) för unga vuxna inom e-handel.
Syftet med projektet är att få unga personer 18-35 år med psykisk ohälsa ut i arbete och
studier för att få en egen försörjning. Projektet vill utveckla tillämpningen av IPS-metoden i en
svensk kontext och i en pedagogisk lärandeprocess. I metoden kommer det också läggas fokus
på livsvillkor och hälsa.
POINT
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp

Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget

Sjuhärads samordningsförbund
Västsverige
2015/00761
Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som
2016-02-01 – 2019-01-31
Programområde 2 mål 2:3
Kvinnor och män mellan 15-64 år som står särskilt långt från
arbetsmarknaden, personer med utländsk bakgrund och/eller
olika former av funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga
450 kvinnor och 450 män
14 978 801 kr
30 004 606 kr
44 983 407 kr

POINT - Påverkan, Offentligt, Ideellt och Näringsliv Tillsammans - underlättar övergång till
arbete för kvinnor och män i Sjuhärad, som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden.
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt de åtta kommunerna
i Sjuhärad medverkar och medfinansierar i samarbete med IF Elfsborg – Vi tillsammans. POINT
kommer att erbjuda både direkta insatser till deltagare samt arbeta aktivt med bred
attitydpåverkan.
Projektet omfattar strategiska delar som kompetensutveckling till handledare vid olika företag
och transnationella inslag som gynnar såväl arbetsgivare som deltagare. Jämställdhet hålls
tillsammans med övriga horisontella principer levande i projektets alla olika blandgrupper och
spridningsarbetet sker under hela projekttiden.
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Arbeta och leva i Väst (ALV)*
Sökande organisation
Medborgarskolan Region Väst
Region/enhet
Region Väst
Diarienummer
2015/00763
Utlysning
Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män
Projektperiod
2016-04-01 – 2019-03-31
Programområde/mål
Programområde 2, 2.3
Målgrupp
Nyanlända, långtidsarbetslösa, har en funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga, är utanför
arbetsmarknaden
Antal deltagare
152 kvinnor och 228 män
Medfinansiering, belopp 7 694 467kr
Sökt ESF- belopp
15 281 531kr
Total projektbudget
22 975 998kr
* Projektet bedrivs i både Västra Götaland och Halland

Medborgarskolan har, ihop med Arbetsförmedlingen i Halmstad, Laholm, Hylte, Skövde med
närliggande kommuner och Region Halland, tagit fram ett metodutvecklingsprojekt. Projektet
riktar sig mot personer med utländsk bakgrund och som är i slutfasen av det 2-åriga
etableringsuppdraget och därmed är på ingång till Jobb- och utvecklingsgarantin eller
personer som gått igenom etableringsuppdraget och fortfarande är inskrivna på
Arbetsförmedlingen.
Målsättningen är att underlätta och snabba upp övergången till egen försörjning eller studier
genom att prova nya metoder och angreppssätt. Kontakten med svenska samhället främjas
genom deltagande i Medborgarskolans studiecirklar. Effekterna av aktiviteterna ska
utvärderas för att skapa underlag som kan användas av Arbetsförmedlingen för framtida
upphandlingar avseende kompletterande insatser mot deltagare i slutfasen av
etableringsuppdraget.

Unga i riskzon
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Medfinansiering, belop
Sökt ESF-belopp
Total projektbudget

Göteborgs stad SDF Östra Göteborg
Västsverige
2015/00879
Underlätta för övergångarna till arbete för unga 15-24 år
2016-04-01 – 2019-03-29
PO2, Mål 2.2
Unga 15-24 år
24 kvinnor och 96 män
9 810 040 kr
8 699 439 kr
18 509 479 kr

Kriminalitet bland ungdomar i Östra Göteborg, och främst i Bergsjön, är ett växande problem.
Kommunen och samverkanspartners i närområdet saknar verktyg och metoder för att kunna
arbeta med förhindrande insatser och på så vis fånga upp unga i riskzon i ett tidigare skede.
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Projektet Unga i riskzon har för avsikt att utveckla en lokal samverkansplattform mellan
aktörer som Polisen, skola, socialtjänst, Arbetsförmedlingen, Räddningstjänsten, lokala
hyresvärdar och föreningar för att mer effektivt fånga upp unga i riskzon för kriminalitet,
våldsbejakande extremism och negativ gängbildning. Projektet ska genom transnationell
benchmarking ta hem och utveckla nya verktyg och metoder som motiverar ungdomar till att
bryta en negativ livsstil och/eller beteende. Projektets personal består av ett team av sex
ungdomsbehandlare som arbetar tillsammans med ungdomarna utifrån ett arbetssätt som
kombinerar behandlande insatser med sysselsättningsinsatser. Genom att stödja
ungdomarnas etablering i samhället väntas projektet bidra till att på längre sikt minska
problemet med kriminalitet bland unga i Östra Göteborg. Projektets förebyggande arbetssätt
väntas även bidra till att minska kostnaderna för köpt vård, boende och stöd, men framförallt
ska projektet verka för att ge ungdomar i stadsdelen stöd på vägen mot självförsörjning och
en meningsfull tillvaro.

Sätt färg på Göteborg
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt ESF-belopp
Total projektbudget

Måleriföretagen i Väst Serviceaktiebolag
Västsverige
2015/00885
Underlätta övergångarna till studier och arbete för unga
2016-03-01 – 2019-02-28
2.2 underlätta etableringen i arbetslivet och öka
deltagandet för unga (15-24 år) kvinnor och män
Unga 15-24 år
60 kvinnor och 90 män
6 450 562 kr
5 718 490 kr
12 169 052 kr

Projekt "Sätt färg på Göteborg" kommer att innefatta en unik nära samverkan mellan
kommunala
bostadsbolag,
Arbetsförmedling,
Arbetsmarknadsoch
Vuxenutbildningsförvaltning, lokala nätverk, branschförening och retag inom måleri.
Det övergripande syftet med projektet är att utveckla och etablera ett arbetssätt som bidrar
till inkludering ungdomar som lever i utanförskap, företrädesvis nyanlända eller andra
generationens invandrare. I rekryteringsarbetet ska medverkande bostadsbolag ha en aktiv
roll. Genom uppsökande verksamhet ska även personer som inte återfinns i register hos
Arbetsförmedling eller kommun kunna erbjudas deltagande i projektet. Deltagarna utbildas
inom måleri för att kunna bidra till bostadsbolagens arbete med Hållbar Stadsutveckling.
Redan under sina praktikarbeten skapar deltagarna nytta både för sig själva och boendemiljön
och samhället. Projektet planeras och genomförs med ett särskilt fokus på jämställdhet och
minst 40 % av deltagarna skall vara kvinnor, jämfört med nuvarande nivå om 5 % kvinnor i
branschen.

Utvecklad etablering
Sökande organisation
Region/enhet

Folkuniversitetet Stiftelsen kursverksamheten vid GU
Västsverige
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Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt ESF-belopp
Total projektbudget

2016/00244
Insatser för nyanlända
2016-10-03 – 2019-09-30
PO2, Mål 2.3
Nyanlända
153 kvinnor och 153 män
6 115 925 kr
5 421 340 kr
11 537 265 kr

Syftet är att utveckla metoder och samverkan mellan aktörerna i etableringsuppdraget för att
underlätta nyanländas etablering. Målgruppen är nyanlända med låg utbildning. Deltagarna
kommer under sex månader att vara i två moduler, den första inriktad på förberedelse för
praktik och den andra praktik och skolförlagt lärande som stärker varandra. Stort fokus läggs
på hur aktörerna ska samverka för att resurserna ska användas effektivt och för att skapa
tydlighet för deltagarna.

Göteborg tillsammans
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt ESF-belopp
Total projektbudget

Arbetsförmedlingen
Västsverige
2016/00245

Insatser för nyanlända
160901-190831
PO2, Mål 2.3
Nyanlända
75 kvinnor och 75 män
31 510 848 kr
27 635 728 kr
59 146 576 kr

Göteborg Tillsammans vill få en effektiv samverkan mellan stat, kommun, individ och
organisation för att bryta utanförskap. Denna samverkan befrämjar också den holistiska
metoden med individen i centrum som är bärande i projektet. Centralt är att se förebilder som
drivkraft för att nå målen. Moduler som deltagarna kan få del av är svenska, data, personlig
utveckling, samhällsinformation, arbete och utbildning, praktik och arbete enligt Supported
Employment. Slutligen vill projektet i sig bli en förebild för social och ekonomisk hållbar
utveckling av Göteborgs stad.

ReGarden
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod

Göteborgs stad, SDF Östra Göteborg
Västsverige
2017/00187
Öka övergång till arbete- livsmedel och gröna näringar
2017-09-01 - 2019-08-31
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Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget

Programområde 2 – Mål 2.3
Långtidsarbetslösa, Nyanlända invandrare
150 kvinnor och 150 män
4 282 600 kr
8 563 685 kr
12 389 042 kr

Den gröna ekonomin lyfts fram som en växande arbetsmarknad med potential att inkludera
människor som idag står utanför arbetsmarknaden på såväl EU-nivå som nationell nivå. Syftet
med projektet ReGarden är att möta efterfrågan på nya metoder och verktyg för att validera
personer mot arbete inom gröna näringar och samtidigt möta det växande behovet av
arbetsträningsplatser i nordöstra Göteborg. Projektet ReGarden har som målsättning att i
samarbete med representanter från branschen etablera två arbetsträningsspår inom
odling/utemiljöskötsel och livsmedelsproduktion för att fler ska komma vidare mot arbete
genom praktik eller studier eller direkt ut i jobb.

Framtidens arbetsplats
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget

Lidköpings kommun
Västsverige
2017/00180
Öka övergång till arbete- livsmedel och gröna näringar
2017-09-01 - 2019-08-31
Programområde 2 – Mål 2.3
Nyanlända invandrare
36 kvinnor och 54 män
5 740 035 kr
7 589 832 kr
11 389 042 kr

Projektet "Framtidens arbetsplats" syftar till att skapa bryggor mellan nyanlända och
arbetsgivare inom gröna näringar. Målet är att fler ska komma i arbete och studier, där
metoden att ha en kulturlots som stöttar den nyanlände och arbetsgivaren skapar
förutsättningar för att rätt matchning sker. Gröna näringar har en stor variation av yrken som
behövs och med rätt utbildning och möjlighet till praktik på arbetsplatser skapas en väg in i
den lokala arbetsmarknad som finns i området inom V6-samarbetet, dvs Lidköping, Götene,
Grästorp, Essunga, Vara och Skara kommuner. Genom innovativa möten skapar vi framtidens
arbetsplatser som präglas av hög kvalitet och kompetens, god lönsamhet och
utvecklingspotential för hela landsbygden.

Nytänk
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer

Lidköpings kommun
Västsverige
2017/00180
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Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget

Öka övergång till arbete- livsmedel och gröna näringar
2017-09-01 - 2019-08-31
Programområde 2 – Mål 2.3
Nyanlända invandrare
36 kvinnor och 54 män
2 049 735 kr
9 297 345 kr
11 347 080 kr

Målgrupp för detta projekt är Kvinnor och män som i etableringen inte lyckas ta till sig det
svenska språket, därmed exkluderas från arbetsmarknaden och riskerar hamna i långvarigt
utanförskap. Med Nytänk vill man via nya samverkansformer prova nya och individanpassade
metoder och alternativa språkutlärningssätt föra målgruppen närmare arbete. Man vill också
stärka deltagarnas kompetens om samhälle och kultur samt öka medvetenhet om hälsa och
ohälsa.

Respondere
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp

Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt EU-medel
Total projektbudget

Samordningsförbundet Älv och Kust
Västsverige
2018/00442
Ökade övergångar till arbete och studier:
2019-04-01 – 2022-03-31
Programområde 2 mål 2:1
Kvinnor och män (16-29 år) som står långt ifrån
arbetsmarknaden med eller utan aktivitetsersättning och som
befinner sig i övergången mellan skola och arbetsliv.
300 deltagare, 150 kvinnor, 150 män
17 626 368 kr
15 630 260 kr
33 256 628 kr

Samordningsförbundet Älv och Kust har beviljats medel för att starta ett samverkansprojekt
mellan tre samordningsförbund, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Projektet
utgår från tre rapporter som publicerades under 2017 och 2018, rapporterna fokuserar på
unga vuxna med funktionsnedsättning som har svårt att inkluderas i arbetsmarknaden.
Personerna riskerar att hamna i långvarig passivitet eller utan ersättning med behov av
motivationshöjande insatser. Projektet kommer, genom evidensbaserade metoder såsom
Casemanagement, IPS, SE, ACT, erbjuda stöd. Sammanlagt 11 kommuner medverkar: Tjörn
Stenungssund, Kungälv, Ale, Öckerö, Mölndal, Härryda, Partille, Lerum, Alingsås och
Göteborg med två stadsdelar Majorna-Linné och Örgryte-Härlanda. Projektet riktar sig via
två samverkanspartners till individer med aktivitetsersättning medan det tredje
samordningsförbundet riktar sig till unga vuxna med funktionsnedsättning oavsett
ersättning. Samtliga insatser riktar sig till unga vuxna i åldern 16-29 år. Genom att använda
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redan befintliga verksamheter har projektet för avsikt att kunna erbjuda nödvändigt stöd till
individer i målgruppen för att kunna ta del av aktiviteterna. Samverkansparterna vill med
projektet också kunna påverka attityder mot könsstereotyp och diskriminerande
bemötande båda i den offentliga sfären och i samhället för övrigt. 70 % av deltagarna
förväntas bryta sin passivitet och 40% av dessa förväntas närma sig arbetsmarknaden eller
studier i samverkan med Arbetsförmedlingen och/eller den sociala ekonomin.
PULS
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp

Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt EU-medel
Total projektbudget

Sjuhärads samordningsförbund
Västsverige
2018/00444
Ökade övergångar till arbete och studier:
2019-03-01 – 2022-02-28
Programområde 2 mål 2:1
Kvinnor och män (16–64 år) som är arbetslösa eller står långt
ifrån arbetsmarknaden, som antingen
- har en funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga
- erhåller aktivitetsersättning (18–29 år)
- är långtidsarbetslösa (mer än 12 månader)
och som bedöms ha potential till flera års aktivt arbetsliv
210 (105 kvinnor och 105 män)
15 989 451 kr
14 179 829 kr
30 169 280 kr

Sjuhärads samordningsförbund har beviljats medel för projekt PULS med syfte att direkt
gagna kvinnor och män i åldern 16–64 år (med fokus på personer i åldern 20-55 år) med en
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och som är arbetslösa,
långtidssjukskrivna eller erhåller aktivitetsersättning. Arbetet utförs lokalt i samtliga
Sjuhäradskommuner och i samverkan mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, regionens
hälso- och sjukvård samt kommuner. Projektet kommer att verka för ökad samverkan
mellan dessa parter och närings- och föreningsliv lokalt och regionalt med förhoppning om
att detta arbete ska minska antalet individer som hamnar långt ifrån arbetsmarknaden.
Norm- och attitydpåverkansarbetet kommer att vara intensivt och ske i samverkan med
parter på arbetsmarknaden. Handledarutbildningar, föreläsningar och workshops kommer
att ges parallellt med deltagarnas integrering på arbetsplatser och i föreningsliv. Ägar- och
samarbetsparter på internationell, nationell, regional och lokal nivå bidrar till
kunskapsutbyte och spridning av goda projektresultat som kommer långt fler än projektets
deltagare till gagn. Många myndigheter och aktörer har idag aktiviteter för målgruppen och
projektet bidrar med en metod där projektpersonal agerar mentorer och ”ledstång” så att
tillgängligheten till dessa aktiviteter ökar för deltagande kvinnor och män. Målet är att
deltagande kvinnor och män ska öka sin arbetsförmåga, få ökad motivation till studier och
närma sig arbetsmarknaden, gå ut i arbete eller påbörja studier. Ökad och förbättrad
samverkan mellan myndigheter, utbildningsanordnare, arbetsgivare och föreningsliv
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tillsammans med attitydpåverkan är mål för att deltagande kvinnor och män ska ses som
reell kompetens och bli erbjudna arbete.

Projekt Plus
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp

Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt EU-medel
Total projektbudget

Arbetsmarknad-och vuxenutbildningen Göteborg stad
Västsverige
2018/00450
Ökade övergångar till arbete och studier:
2019-04-01 – 2022-03-30
Programområde 2 mål 2:1
Målgruppen är personer i åldern 18-64 år som har ett behov av
utökat stöd i sitt arbetssökande. Deltagarna har en eller
flertalet faktorer som försvårar deras etablering på
arbetsmarknaden såsom kort utbildningsbakgrund,
långtidsarbetslöshet, funktionshinder eller språksvårigheter.
120 deltagare (50 kvinnor/70 män)
8 698 460 kr
7 660 237 kr
16 358 697 kr

Arbetsmarknad och vuxenutbildningen Göteborg stad har beviljats medel för att
underlätta för målgruppen som idag står utanför arbetsmarknaden att träda in eller
närma sig den. Projektet kommer också genom en ny samarbetsform mellan Arbvux och
det privata näringslivet, underlätta för företagen att tillgodose delar av sin
kompetensbrist genom projektets insatser. På så sätt bidrar också Projekt Plus till en
bättre matchning mellan individer och arbetsmarknaden. Projektet vill därför skapa ett
nytt sätt att arbeta på, där samarbetet mellan Arbvux och företag förstärks. Då det råder
en arbetskraftsbrist i hela regionen behöver också matchningen mellan det rådande
tillgängliga arbetskraften och företagen utvecklas och förbättras. Projektet vill utgå från
företagens egna identifierade behov och vara mer lyhörda för dessa. På så sätt kan också
arbetsmarknaden vara med och styra över vilka verktyg och kompetenser som individer
behöver rustas med för att kunna möta behoven som finns. Projektet vill också bidra till
att förändra synen på den könsstereotypa arbetsmarknaden. Ambitionen är att aktivt
arbeta med attitydförändringar hos såväl deltagare som arbetsgivare och på så sätt få till
en förändring.

Sätt färg på Göteborgsregionen
Sökande organisation
Sätt Färg på Göteborg ekonomisk förening
Region/enhet
Västsverige
Diarienummer
2018/00440
Utlysning
Ökade övergångar till arbete och studier för unga (15-24 år),
Projektperiod
2019-03-01 – 2022-02-28
Programområde/mål
Programområde 2 mål 2:2
Målgrupp
Unga 15-24 år
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Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt EU-medel
Total projektbudget

153 deltagare, 76 kvinnor och 77 män
8 559 308 kr
7 589 288 kr
16 148 596 kr

Sätt Färg på Göteborg ekonomisk förening har beviljats medel för att i sammanföra unga
arbetslösa i utsatta områden med deras framtida arbetsgivare inom byggbranschen och på
så sätt skapa nya möjligheter för båda parter. Närvarande, aktiva och engagerade
fadderföretag är en viktig motor i processen. Utgående från erfarenheterna gjorda inom
pågående projekt Sätt färg på Göteborg kommer projektet därför att kraftigt öka antalet
fadderföretag. Det fortgår en glädjande nedgång av den procentuella arbetslösheten, både
totalt och för ungdomar 19-24 år. Arbetsförmedlingens statistik för juni 2018 visar en
fortsatt nedgång inom Göteborgsregionen under löpande 12-månaders period. Dock döljer
sig i dessa siffror dels en ökning av antalet utrikes födda individer 19-24 år som är arbetslösa
eller i program, från 1367 till 1502 personer och dels en fortsatt tudelning av samhället då
arbetslösheten bland inrikes födda minskar kraftigt. I december 2017 var totalt 6,6 % av den
registerbaserade arbetskraften 18-24 år öppet arbetslösa, varav 4,2 % för inrikes födda och
24,5 % för utrikes födda. Alarmerande siffror när det gäller behovet av integration i
Göteborgsregionen och en trend som ser ut att fortsätta.
ALL-IN
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt EU-medel
Total projektbudget

Samordningsförbudet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
Västsverige
2018/00443
Ökade övergångar till arbete för utrikes födda –fokus på
kvinnor
2019-03-01 – 2022-01-31
Programområde 2 mål 2:3
Utrikes födda som står långt ifrån arbetsmarknaden – fokus på
kvinnor
350 – 300 kvinnor och 50 män
10 007 584 kr
20 045 650 kr
30 053 234 kr

Samordningsförbundet Trollhättan Lilla Edet och Grästorp har beviljats medel för att
utveckla en struktur- och myndighetsövergripande arbetsmetod för integration och bidra till
större delaktighet på arbetsmarknaden och i samhället för utrikes födda, under projekttiden
främst kvinnor. Genom att arbeta med stort individperspektiv och att göra deltagarna själva
delaktiga i integrationsprocessen ges möjlighet till rätt insatser i rätt tid, anpassade efter
varje enskild individs nivå och förutsättningar. I ALL-IN ses integrationsprocessen som en
helhet där olika insatser bygger på varandra och målet är en plats på arbetsmarknaden,
egen försörjning och delaktighet i samhället. ALL-IN kompletterar myndigheternas
nuvarande utbud av insatser med en sammanhållen individuell plan, en kartläggning där
deltagaren är delaktig och fokus sätts på individen. Därtill kommer de tre insatserna:
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- Du och ditt liv, svenska på okonventionellt sätt med Dalslands folkhögskola.
- Hälsoskola för arbete, en informationsinsats i dialogform med syfte att stärka kunskaperna
om hälsa kopplat till arbetsliv och
- Vägen Vidare, en insats där fördjupad samhällsinformation, nätverksbyggande och
möjligheten till praktik leder deltagarna närmare arbete och egen försörjning.
Projektet äga av Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp och samverkar
mycket nära med Samordningsförbundet Vänersborg-Mellerud och Samordningsförbundet
BÅDESÅ. Projekt ALL-IN bedrivs i sex kommuner inom tre olika samordningsförbundet. Den
breda myndighetsförankringen som samordningsförbunden har tillsammans med projektets
geografiska spridning borgar för att underlätta implementeringen.
Projekt Nordost
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt EU-medel
Total projektbudget

Samordningsförbudet Nordost
Västsverige
2018/00441
Ökade övergångar till arbete för utrikes födda –fokus på
kvinnor
2019-02-04 till 2022-01-31
Programområde 2 mål 2:3
Utrikesfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden
200 kvinnor
7 995 647
16 100 823 kr
24 096 470 kr

Samordningsförbundet Nordost har beviljats medel för att utveckla
samordningsförbundets möjligheter att fånga upp och stödja målgruppen utrikesfödda
kvinnor som har behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för att närma sig
eller nå arbetsmarknaden. Ofta finns hos målgruppen långtidsarbetslöshet i kombinationer
med bland annat ohälsa, sjukdom, funktionsnedsättning och språksvårigheter.
Samordningsförbundet vill utveckla metoder och stödja individerna att driva sina
egna ärenden så att fler utrikes födda kvinnor får tillgång till arbetslivsinriktad
rehabilitering. Vidare kommer projektet att i samverkan inkludera aktörer från den tredje
sektorn samt arbetsgivare där målgruppen förväntas ta steg närmare slutmålet arbete och
studier. Projekt Nordost kommer att ha ett tydligt fokus på att sammankoppla
hälsofrämjande insatser med aktiviteter mot arbete och studier. En stor delaktighet i sin
egen process ska göra att individens stöd blir så individuellt utformat som möjligt, Varje
deltagare kommer att ha tillgång till coach/vägledare/hälsoutvecklare för att få stöttning i
att gå från passivitet till aktivitet. Det kommer att vara fokus på aktiviteter som leder till en
förbättrad hälsa, arbete och studier eller att deltagarna närmar sig arbetsmarknaden.
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2.2. Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft
Listan nedan ger en överblick över de beslutade projekten. Därefter beskrivs varje projekt.
Projektnamn

Projektägare

Ansökningsomgång 2015:1
FöretagsLyftet*
Göteborgs Tekniska College
LEVEL UP Västra Skaraborg
Samordningsförbundet Västra Skaraborg
Ung i Europa
Medborgarskolan region Väst
SPACE
Sjuhärads samordningsförbund
Hikikomori
Göteborgs stad, SDF Västra Göteborg
Kompetensnavet
IDC West Sweden AB
Ansökningsomgång 2015:2a
College Väst
Göteborgsregionens kommunalförbund
Collegesamverkan VG
Skaraborgs kommunalförbund
Ansökningsomgång 2015:2b
Ung Arena 9,0
Mariestads kommun
eGO
Göteborgs Stad
StDen visa organisationen
Sdf Norra Hisingen
FRAM i Mölndal
Mölndals stad
Nya Grannar
GR
Gränsfri
EDCS
Ansökningsomgång 2016:1
InVäst*
Göteborgsregionens kommunalförbund
Ansökningsomgång 2016:2
HälsoGReppet
Göteborgsregionens kommunalförbund
Hållbart arbetsliv i Skaraborg
Högskolan i Skövde
Positiv Rörelse
Sjuhärads samordningsförbund
En hälsosam arbetsplats
Göteborgs stad, SDF Östra Göteborg
Vägledning för livet
Skaraborgs kommunalförbund
Manage your health
Göteborgs stad, SDF Askim-Frölunda-Högsbo
Friska Vindar PO2
Samordningsförbund Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp
Fullfölja studier GR ”FSGR”
Göteborgsregionens kommunalförbund
En skola för alla
Skaraborgs kommunalförbund
Plattform ung styrka Falköping
Falköpings kommun
Spel som etableringsverktyg
Högskolan i Skövde
Ansökningsomgång 2017:1
Kompetens i måltidsverksamhet
Yrgo, högre yrkesutbildning
På lika villkor
Utbildningsförvaltningens område
stadsgemensamt, Göteborgs stad
GR:Samsyv
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Ansökningsomgång 2017:2
Rådgivning Smart Agri
Agroväst Livsmedel AB
Med smak för kunskap
RISE Research Institutes of Sweden AB
Digital SME
Göteborgs Tekniska College
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DigiCreate
WestKomp 0.1
Nystart 2.0
Trappstegsmodellen

Borås stad
Nätverk Westum
Medborgarskolan Region Väst
Omsorgssektionen Tranemo kommun
Ansökningsomgång 2018:1

DiREKT
Studio Lundum

Västra Götalandsregionen
Högskolan i Skövde

Ansökningsomgång 2018:2
DiVOS
Lidköpings kommun
GO-DigIT
Göteborg stad intraservice
Mer Omsorg med DIGital teknik (MODIG)
Göteborgsregionens kommunalförbund
KICK-OFF
Samordningsförbundet Västra Skaraborg
Steg
Mariestads kommun
Ansökningsomgång 2019:1
InVux
Göteborgsregionens kommunalförbund

* Projektet bedrivs i både Västra Götaland och Halland

Sammanfattande projektbeskrivningar

Företagslyftet*
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Privat medfinansiering
Offentlig medfinansiering
Sökt EU-belopp:
Total projektbudget:

Göteborgs Tekniska College
Västsverige
2015/00210
Kompetensutveckling inom SME
PO1 1.1
Sysselsatta inom små och medelstora företag
1000 kvinnor och 4000 män
7 894 880 kr
0 kr
21 337 045 kr
31 356 599 kr

* Projektet bedrivs i både Västra Götaland och Halland

Projekt Företagslyftet Väst är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till medarbetare
i tillverkningsindustrin. För att kompetensutveckla produktionspersonal som normalt sett har
svårt att avsätta tid till utbildning, kommer projektet att arbeta med industriteknisk
kompetens och individualiserat lärande (effektiva lärandeformer). Inför projektansökan har
det identifierats ett antal viktiga områden som skall stärka tillverkningsföretag i Västra
Götaland och Hallands län för att bidra till att yrkesverksamma kvinnor och män står bättre
rustade inför framtida omställningar på arbetsmarknaden. Som en följd av detta stärks också
de deltagande företagens konkurrenskraft.
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LEVEL UP Västra Skaraborg
Sökande organisation
Samordningsförbundet Västra Skaraborg
Region/enhet
Västsverige
Diarienummer
2015/00220
Utlysning
Projekt som utgår från förstudier 2014
Projektperiod
2015-09-01 – 2018-08-31
Programområde/mål
Programområde 2, mål 2:1
Målgrupp
Långtidsarbetslösa 18-29 år som har en funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga eller är eller har varit
sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete eller
står utanför arbetsmarknaden mer än 12 månader.
Antal deltagare
210 kvinnor och 140 män
Medfinansiering, belopp 23 390 549 kr
Sökt ESF- belopp
20 498 249 kr
Total projektbudget
43 888 799 kr
Projekt LEVEL UP Västra Skaraborg riktar sig till unga vuxna mellan 16 till 29 år som är
långtidsarbetslösa (mer än 12 månader), unga med funktionsnedsättning, unga som är eller
har varit sjukskrivna samt de med aktivitetsersättning främst de som har psykisk ohälsa och
ungdomar med psykosociala problem. Projekt LEVEL UP Västra Skaraborgs ambition är att de
unga når studier eller arbete. Vi vill erbjuda de unga en mentor, som inte är knuten till någon
typ av myndighetsutövning, som vägleder och stöttar deltagarna under vägen till
studier/arbete. Vidare vill projektet erbjuda de unga en uppsjö av befintliga samhälleliga
resurser som kan utnyttjas i hela Västra Skaraborg. Sekundärt vill vi också förstärka och
fördjupa samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, de regionala och
kommunala myndigheterna och folkbildningen.

Ung i Europa
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget

Medborgarskolan Region Väst
Västsverige
2015/00237
Unga i mobilitet
2015-11-01 – 2018-10-30
PO2
Ungdomar 18-30 år NEET:s
35 kvinnor och 35 män
4 839 453 kr
10 982 724 kr
14 534 371 kr

Genom projektet får kvinnor och män i åldern 18-30 år möjlighet att genomföra utlandspraktik
under två månader. Projektet syftar till att bryta de ungas utanförskap och skapar
förutsättningar att bryta en negativ social kontext genom arbetspraktik i något annat EU-land.
Efter den två månader långa praktikperioden skall deltagaren ha funnit en väg in på
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arbetsmarknaden eller till studier. Projektet ingår i TLN Mobility initiativet inom ESF Europa
och har därför givna ramar för hur det generella innehållet skall se ut.

SPACE
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget

Sjuhärads samordningsförbund
Västsverige
2015/00257
Unga i mobilitet
2015-09-01-2018-08-31
PO2
Unga 18-30 år NEET:s samt fokus på funktionsnedsatta
20 kvinnor och 20 män
3 071 814 kr
6 031 257 kr
9 383 386 kr

Genom att erbjuda utlandspraktik vill projektet förbättra möjligheterna till arbete och stärka
självkänsla för de unga kvinnor och män som har en sammansatt problematik, det psykisk
ohälsa ofta är en bidragande faktor. SPACE riktas till ungdomar 18-30 år i Sjuhärad som är
arbetslösa, långtidssjukskrivna eller riskerar att bli långtidssjukskrivna och som har
funktionsnedsättning eller sammansatt problembild där behov av samordnat stöd föreligger
eller förutspås. Projektet ingår i TLN Mobility initiativet inom ESF Europa och har därför givna
ramar för hur det generella innehållet skall se ut.

Hikikomori
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget

Göteborgs Stad, Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg
Västsverige
2015/00261
Projekt som utgår från förstudier 2014
2015-09-01 – 2018-08-31
PO2 Mål 2:1 (2:2)
Unga 15-24
600 kvinnor och 600 män
15 920 288 kr
13 447 490 kr
29 367 778 kr

Projektet skall arbeta med unga 15-24 år. Syftet med Hikikomori är att se till att fler unga
påbörjar och fullföljer sina gymnasiestudier och att minska antalet unga som varken arbetar
eller studerar i stadsdelarna. Tidiga satsningar är avgörande. Genom tvärsektoriella
projektteam ska projektet erbjuda individanpassat och tätt stöd till unga som går i årskurs 9
på utvalda pilotskolor, unga som avbrutit gymnasiet och är aktuella hos aktivitetsansvarige i
varje stadsdel samt med unga som saknar sysselsättning och ej är aktuella hos myndighet.
Aktörer är fyra stadsdelar, Arbetsförmedlingen Frölunda, Arbetsförmedlingen Hisingen samt
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GR:s enhet Validering Väst. Till detta kommer samverkanspartner i form av
Samordningsförbundet, pilotskolorna och Utbildningsförvaltningen.

Kompetensnavet
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget

IDC West Sweden AB
Västsverige
2015/00284
Kompetensutveckling inom SME
2015-10-01 – 2018-09-30
Programområde 1 – Mål 1.1
Kvinnor och män i små och medelstora tillverkande företag
864 kvinnor och 2736 män
11 395 440 kr
33 306 704 kr
44 702 144 kr

Kompetensnavet ska medverka till att regionens tillverkande industri stärker anställda
kvinnors och mäns kompetens och möjligheter på arbetsmarknaden genom att implementera
ledningssystem för strategisk kompetensförsörjning (SS 624070:2009). Implementeringen ska
bidra till att undanröja diskriminerande strukturer och skapa jämställda, inkluderande
arbetsplatser. Detta förväntas på sikt leda till att kvinnors och mäns positioner och inflytande
stärks i samspel med företagens behov av att attrahera rätt kompetens, oavsett kön,
könsidentitet, etnicitet, funktionsvariationer, trosuppfattning, sexualitet och ålder.

College Väst *
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Västsverige
2015/00704
Utveckling av collegeverksamhet
2016-04-01 – 2018-03-31
Programområde 1, mål 1.2
Aktörer och samverkansparter inom GRs teknik-, vård- och
omsorgscollege.
Mål 1:2 har inga deltagare
6 749 592 kr
6 749 592 kr

* Projektet bedrivs i både Västra Götaland och Halland

Projektet College Väst ska möta behov och mål i projektet genom att organisera sig som ett
paraplyprojekt med tre delprojekt.
Delprojekt 1, Teknikcollege i GR
Delprojekt 2, Vård- och omsorgscollege i GR
Delprojekt 3, Livsmedel och Gröna näringar i GR och Halland
Projektets huvudmål handlar om att:
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1. Vidareutveckla det arbetsförlagda lärandet, kvalitetssäkra och säkra återcertifiering av
befintliga college genom samverkan.
2. Kartlägga förutsättningar för nya samverkansstrukturer inom området Livsmedel och
Gröna näringar.
3. Förstärka strategiska samverkansstrukturer.

Collegesamverkan VG
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget

Skaraborgs kommunalförbund
Västsverige
2015/00762
Utveckling av collegeverksamhet
2016-02-01 – 2018-08-031
Programområde 1, mål 1.2
Aktörer inom teknik- och vård och omsorgscollege i Skaraborg,
Sjuhärad och Fyrbodal samt övriga samverkansaktörer
Projekt inom mål 1:2 har inga deltagare
9 249 223 kr
9 249 223 kr

Projektet har som övergripande mål att bidra till en ökad attraktivitet för collegeverksamheten
i Västsverige. Detta vill man göra genom att bredda rekryteringsunderlaget, förstärka
kvaliteten i collegeverksamheten utifrån de nationella riktlinjerna, stärka samverkan mellan
kommunalförbunden och involverade aktörer. Horisontellt över hela projektet ska man också
arbeta för att intressenter och målgrupper utsätts för ett förändringstryck gällande
jämställdhet, mångfald och tillgänglighet samt att bidra till att förstärka utbildningssystemets
relevans för arbetsmarknadens behov. Projektet samlar tre kommunalförbund och deras
arbete med college inom teknik, vård- och omsorg samt ett i jämförelse relativt nytt initiativ
som syftar till bygga upp liknande verksamhet inom Gröna Näringar.

Ung Arena 9.0
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Offentlig medfinansiering:
Sökt ESF-belopp:
Total projektbudget:

Mariestads kommun
Västsverige
2015/00852
2016-03-01 – 2019-03-01
PO2
Unga 15-24 år
250 kvinnor och 250 män
30 705 420 kr
27 025 643 kr

57 731 063 kr

Projektet Ung Arena 9.0 omfattar nio kommuner i Östra och Norra Skaraborg och vänder sig
till unga mellan 15-24 år som har behov av att komma i studier eller arbete.
Samordningsförbunden i Östra och Norra Skaraborg har ett nära samarbete med
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som är viktiga aktörer i projektet. Gemensamma
46

mötesplatser kommer utgöra neutrala nav för unga att vända sig till för att hamna i rätt
aktiviteter så fort som möjligt för att förhindra utanförskap och förkorta tiden till studier eller
arbete. De kommuner som ingår är Mariestad, Töreboda, Gullspång, Karlsborg, Tibro, Hjo,
Tidaholm, Falköping och Skövde. Varje deltagare kommer att få hjälp och stöd av en
ungdomsvärd/mentor i sin kommun.

eGO
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Offentlig medfinansiering
Sökt ESF-belopp
Total projektbudget

Göteborgs Stad
Stadsledningskontoret
2015/00870
Kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsbranschen,
2016-03-01 till 2019-02-28
Programområde 1, mål 1:1
Undersköterskor samt annan personal knuten till
hemsjukvården i Göteborgs stad.
2573 kvinnor och 351 män
3 471 140 kr
10 394 881 kr
13 866 021kr

eGO ska stärka medarbetare inom vård och omsorg inför nya krav i yrket genom att höja deras
IT-kompetens. Utbildningen ger energi och möjlighet att möta ökade krav på jobbet.
Medarbetarna ska få baskompetens i att nyttja IT-stöd och välfärdsteknologitjänster som
staden inför. Medarbetarna ska förstå hur teknik påverkar vårt beteende, förändrar vår
kommunikation och hur man bäst använder teknik för att utveckla såväl sina arbetssätt som
sina relationer till brukarna och ökar kvaliteten. Genom kompetensutvecklingsinsatserna för
Göteborgs Stads medarbetare inom vård och omsorg i hemmet, kan verksamheten bli mer
digital och därmed attrahera fler medarbetare.

Den visa organisationen
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Offentlig medfinansiering
Sökt ESF-belopp
Total projektbudget

Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen
Region Västsverige
2015/00881
Kompetensförsörjning inom vård och omsorgsbranschen,
2016-03-01 – 2019-02-28
Programområde 1/mål 1.1
Kvinnor och män som är verksamma inom vård- och
omsorgssektorn.
560 kvinnor och 70 män
3 517 126 kr
10 518 126 kr
14 035 252 kr
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”Den visa organisationen” är ett projekt för strategiskt arbete kring kompetensförsörjning och
hälsa inom äldreomsorgen, på individuell och organisatorisk nivå. Projektet ska påbörja en
process för att skapa "den visa organisationen". Det är en lärande organisation som inkluderar
en etisk aspekt och strukturer som stöttar alla anställda att integrera lärande för att utveckla
handlingsklokhet i praxis. Projektet innebär att se över arbetets organisering och
genuskonstruktion, stärka professionalismen samt förmågan att samverka tvärprofessionellt.
Det finns ett behov inom organisationen av ett ledarskap som utvecklar både verksamhet och
personal för att hantera en komplex och föränderlig arbetssituation med höga krav på
effektivitet och ökad livskvalitet för de boende. För att uppnå resultatet behöver ledarskapet
renodlas, utvecklas och konceptualisera den kompetens som stöttar ”den visa
organisationen”.

För Arbete och Mångfald i Mölndal (FRAM i Mölndal)
Sökande organisation
Mölndals stad
Region/enhet
Västsverige
Diarienummer
2015/00884
Utlysning:
Kompetensförsörjning för att motverka diskriminering
Projektperiod
2016-03-01 – 2018-12-31
Programområde/mål
PO1, Mål 1.1
Målgrupp
Anställda
Antal deltagare
207 kvinnor och 113 män
Medfinansiering, belopp
1 654 354 kr
Sökt ESF- belopp
4 853 452 kr
Total projektbudget
6 507 806 kr
I Mölndals stad finns tydliga uppdrag att verka för jämlikhet och icke-diskriminering. Vision
Mölndal 2022 och stadens mål för de närmaste åren betonar utvecklingen mot en hållbar stad
där människor växer och mår bra och där alla får chansen, kan styra sina livsval och nå sin fulla
potential. För att nå genomslag och förändrade attityder, kultur och arbetssätt inom hela
organisationen krävs att chefernas kunskaper stärks och att de tar en ledande roll.
Syftet med projektet För Arbete och Mångfald i Mölndal är att öka organisationens kunskap
om hur diskriminering kan förhindras och hur lika rättigheter och möjligheter kan främjas
genom synliggörande och förändring av normer och strukturer som diskriminerar.
Nya GRannar
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning; namn och nummer
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Region Västsverige
2015/00887
Kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsbranschen,
2016-03-01 – 2018-11-30
Programområde 1/mål 1.1
Kvinnor och män ur olika yrkesgrupper som arbetar med
ensamkommande flyktingbarn i 11 västsvenska kommuner
825 kvinnor och 275 män
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Medfinansiering, belopp
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget

4 379 328 kr
12 857 934 kr
17 237 262 kr

Nya GRannar är ett samverkansprojekt för elva kommuner i Göteborgsregionen med
Göteborgsregionens kommunalförbund som samordnande part. Projektet syftar till att ge
personal som arbetar gentemot ensamkommande barn och unga bättre verktyg och en stärkt
kompetens för att kunna möta barnen med en långsiktig målorienterad omsorg som präglas
av ett ställföreträdande föräldraskap, ett respektfullt förhållningssätt och en god omsorg med
hög kvalitet. All personal runt barnen behöver lära sig mer om varandra och varandras
uppdrag för att känna sig säkrare i sitt jobb. Genom fortbildningsinsatser och stärkt samverkan
kommer förnyad kompetens arbetsplatserna till gagn, samtidigt som kvaliteten i omsorgen av
vårdtagarna förbättras. Projektet kommer också arbeta för att säkra långsiktiga planer för de
deltagande verksamheternas strategiska kompetensförsörjning inom omsorgsområdet.

Gränsfri
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget

EDCS – Equality Development Center West Sweden –
ekonomisk förening
Västsverige
2015/00894
Kompetensförsörjning för att motverka diskriminering
2016-03-01 – 2018-12-31
Programområde 1 Mål 1:1
Anställda inom kommun, privat och ideell sektor
140 kvinnor och 140 män
1 631 732 kr
4 862 847 kr
6 494 579 kr

Projektets övergripande syfte är att skapa ett inkluderande arbets- och samhällsliv genom
gränsöverskridande samverkan. Det långsiktiga målet är att skapa partnerskap för
mångfaldsdriven lokal utveckling som stärker kvinnors och mäns positioner, både i arbets- och
samhällsliv. Projektets kärna utgörs av utvecklingslabb, med aktörer från privat, offentlig och
ideell sektor. Labbaktörerna representerar olika erfarenheter och perspektiv på
inkluderingsarbete. Labben kopplas till kompetenshöjande insatser inom lokala
arbetslivsnätverk för att skapa helhetsperspektiv. Förankringen i den lokala kontexten ger
unika möjligheter att konkret testa och implementera nya metoder i verksamheter i offentlig
verksamhet, företag och föreningar.
InVäst
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning

Göterborgsregionens Kommunalförbund
Västsverige
2016/00240
Kompetensförsörjning inom mottagarorganisationer för
nyanlända
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Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget

2016-09-01 – 2019-08-31
Programområde 1 Mål 1:1
Anställda inom mottagareorganisationer för nyanlända
800 kvinnor och 400 män
4 524 351 kr
13 516 140 kr
18 041 491 kr

Projektet InVäst, integration Västsverige syftar till att stärka mottagarorganisationers
kompetens i mottagandet av nyanlända, så att medarbetare genom ökade kunskaper, en
starkare arbetsorganisation och ett kollegialt lärande kan bidra till att förbättra
förutsättningarna för nyanlända att bli framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet.
Projektet fokuserar på tre huvudområden: språket som nyckel till ett aktivt deltagande i
samhället, kunskapsbedömning för relevant vidareutbildning, och nya möten - bemötande
och förhållningssätt.
Projektet kommer att genomföras under 3 år med start i september 2016. I syfte att skapa ett
sammanhållet projekt som kan få genomslag för mottagarorganisationer över hela
Västsverige (55 kommuner, Västra Götalandsregionen och Halland) är utvecklat på ett sådant
sätt att GR, Göteborgsregionens kommunalförbund, är projektägare och att två delregioner
inom Västra Götalandsregionen, Skaraborg och Boråsregionen deltar som partners. Fyrbodal
följer projektet och ges möjlighet att ta del av insatser. Halland representeras i projektet
genom projektpartner Halmstad som tar ett samlat ansvar för Halland.

HälsoGreppet
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget

Göterborgsregionens Kommunalförbund
Västsverige
2016/00539
Hållbart arbetsliv och psykisk ohälsa
2017-04-01 - 2020-01-31
Programområde 1 Mål 1:1
Chefer och medarbetare inom stressrelaterade yrken
inom vård och omsorg.
900 kvinnor, 300 män
2 403 016 kr
13 613 986 kr
16 017 002 kr

Projektet ”HälsoGReppet” har sin bakgrund i de stigande sjukskrivningsnivåerna inom
kvinnodominerande verksamheter i Göteborgsregionens medlemskommuner (GR). Genom
att ta ett samlat grepp vill GR minska sjukfrånvaron orsakad av psykisk ohälsa inom dessa
verksamheter. Detta ska ske genom en satsning på såväl individ som organisation för att skapa
bättre samverkan mellan strategisk och operativ nivå. Dessutom ämnar projektet att involvera
långtidssjukskrivna kvinnor och män och ge dem möjlighet att delta i
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kompetensutvecklingsinsatser. Göteborgsregionens kranskommuner är partners i projektet
och projektet ska även samarbeta med Göteborgs stad, Försäkringskassan och Västra
Götalandsregionen.

Hållbart arbetsliv i Skaraborg
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget

Högskolan i Skövde
Västsverige
2016/00560
Hållbart arbetsliv och psykisk ohälsa
2017-03-01 - 2019-10-31
Programområde 1 Mål 1:1
Anställda inom vård och omsorg i kommunerna Lidköping,
Götene, Hjo och Karlsborg
1350 kvinnor, 150 män
1 626 543 kr
9 215 815 kr
10 842 358 kr

Projektet ”Hållbart arbetsliv Skaraborg” fokuserar på att förebygga psykisk ohälsa bland
anställda i vård och omsorgssektorn. Insatserna ska förbättra arbetsmiljön för både kvinnor
och män genom kompetensutveckling hos såväl ledning som anställda, vilket i längden ska
minska antalet sjukskrivna. Genom samarbete mellan den offentliga sektorn och akademin
skapas det förutsättningar att använda sig av nya gränsöverskridande kunskaper i den dagliga
verksamheten. Utöver Högskolan i Skövde så kommer även Lidköping, Hjo, Karlsborg och
Götene kommun att delta. Projektet ska även samverka med samordningsförbundet Västra
Skaraborg. Dessutom ska cirka 15 arbetslösa personer delta i kompetensutvecklingsinsatser.

Positiv Rörelse
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp

Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget

Sjuhärads samordningsförbund
Västsverige
2016/00548
Hållbart arbetsliv och psykisk ohälsa
2017-04-01 - 2020-03-31
Programområde 1 Mål 1:1
Målgruppen är främst kommun- och landstingsanställda
kvinnor och män inom vård och omsorg men också
personal från privat och ideell sektor.
370 kvinnor, 80 män
878 367 kr
4 960 662 kr
5 839 029 kr
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Positiv rörelse är ett projekt som leds av Sjuhärads samordningsförbund och syftar till att
kompetensutveckla anställda inom vård och omsorg. Tanken är att projektet ska göra såväl
strukturövergripande som individinriktade insatser för att få till ett mer jämställt organiserat
arbetsliv. Projektet vill åstadkomma en förbättrad arbetsmiljö med minskad sjukskrivning. En
fråga som utgör en utmaning i projektområdet men även samhället i stort. Projektaktörerna
kommer även se över möjligheten till att ta in deltagare som står utanför arbetsmarknaden.
Positiv rörelse kommer även ha ett utbyte med partners i Storbritannien och Norge om hur
sjukskrivningar hanteras där.

En hälsosam arbetsplats
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget

Göteborgs stad, SDF Östra Göteborg
Västsverige
2016/00550
Hållbart arbetsliv och psykisk ohälsa
2017-02-01 - 2020-01-31
Programområde 1 Mål 1:1
Chefer och medarbetare i stadsdelsförvaltningen Östra
Göteborg samt Göteborgs kommun.
2895 kvinnor, 610 män
2 120 198 kr
11 845 198 kr
13 965 396 kr

”En hälsosam arbetsplats” är ett projekt som genomförs av Stadsdelsförvaltningen Östra
Göteborg tillsammans med Göteborgs stad Intraservice och Försäkringskassan. Projektet vill
utveckla kunskap, metoder och stöd på individ, grupp- och organisationsnivå ur både ett
hälsofrämjande och förebyggande som rehabiliterande perspektiv. Genom att kombinera
dessa insatser har projektet som mål att uppnå en bred framgång. Avseende det
hälsofrämjande perspektivet vill projektet stärka chefernas roller som ledare med ansvar för
arbetsmiljön. Utbildningsinsatsen kommer att genomföras för båda anställda och
långtidssjukskrivna kvinnor och män. Gällande det rehabiliterande perspektivet kommer
chefer, HR-funktioner och långtidssjukskrivna vara den primära målgruppen för aktiviteter.

Vägledning för livet
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp

Skaraborgs kommunalförbund
Västsverige
2016/00538
Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar,
2016/00332
2017-02-01 - 2019-01-31
Programområde 1, mål 1.2
Kommuner i delregionerna Skaraborg, Boråsregionen och
Fyrbodal.
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Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget

0 kr
6 971 762 kr
6 971 762 kr

Projektet syftar till att skapa bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknad, öka
intresset för yrkesutbildningar samt bryta stereotypa valmönster. Ambitionen är att ta tillvara
på goda exempel i hela Västra Götaland. Projektet kommer att samordna aktörer och testa
nya metoder, skapa neutrala mötesplatser enligt en fransk modell samt fokusera på unga likväl
som äldre. Målsättningen är att skapa en studie- och yrkesvägledning som har kompetens och
förmåga att vägleda individer genom hela livet. Projektet drivs av Skaraborgs
kommunalförbund och både Fyrbodals samt Sjuhärads kommunalförbund är partners i
projektet.

Manage your health
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp

Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget

Göteborgs stad, SDF Askim-Frölunda-Högsbo
Västsverige
2016/00544
Öka övergångarna till arbete eller studier för kvinnor och
män som är eller har varit sjukskrivna
2017-02-01 - 2020-01-31
Programområde 2, mål 2.1
Personer mellan 30-55 som uppbär försörjningsstöd
och/eller långvarig offentlig försörjning på grund av
ohälsa.
100 kvinnor och 100 män
12 125 900 kr
10 730 875 kr
22 856 775 kr

Manage your health är ett projekt för att utveckla och kvalitetssäkra sjukskrivnas återgång till
arbete eller studier. Tre stadsdelsförvaltningar i Göteborgs stad deltar: SDF Askim-FrölundaHögsbo, SDF Västra Göteborg och SDF Majorna-Linné. Projektet ska arbeta med personer som
får försörjningsstöd och samtidigt lider av ohälsa. Projektet planerar att utveckla metoder och
olika typer av samverkan för dessa målgrupper. Projektet fokuserar på jämställdhet och
jämlikhet samt individens förmåga att hantera sin egen hälsa med rätt stöd. Arbetet ska
baseras på metoden SIP – Samordnad Individuell Plan.

Friska Vindar PO2
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
Västsverige
2016/00553
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Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp

Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget

Öka övergångarna till arbete eller studier för kvinnor och
män som är eller har varit sjukskrivna
2017-03-01 - 2020-02-28
Programområde 2, mål 2.1
Kvinnor och män som är sjukskrivna från en anställning,
sjukskrivna utan anställning och kvinnor och män som
nyligen avslutat en sjukskrivning men nu är arbetslösa.
160 kvinnor, 40 män
3 670 510 kr
3 254 030 kr
6 924 540 kr

Sjukskrivningar till följd av överbelastning och psykisk ohälsa ökar. Det innebär att färre
personer får göra det kvarvarande jobbet vilket leder till än högre belastning, ett hårdare
klimat och fler sjukskrivningar. I projekt Friska Vindar PO2 ska man satsa på åtgärder för
redan sjukskrivna att komma tillbaka eller gå vidare till annan arbetsgivare, annat yrke eller
till studier. Åtgärderna i projektet skall vara sådana som inte finns i arbetsgivarens
åtgärdsprogram. Projektet ska fokusera på individinriktade insatser där deltagarnas behov
och åsikter ligger i fokus. Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp är kommunerna som deltar i
samarbetet.

Fullfölja studier GR ”FSGR”
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Västsverige
2016/00557
Insatser för unga 15-24
2017-03-01 - 2020-03-30
Programområde 2, mål 2.2
Unga kvinnor och män mellan 15-24 år
200 kvinnor, 300 män
4 865 406 kr
9 794 801 kr
14 660 207 kr

Fullfölja studier GR ”FSGR” har som övergripande mål att minska studieavbrott inom
gymnasieskolan. Behovet av insatser som resulterar i ökad kompetens hos verksamma inom
skolan när det gäller att motverka studieavbrott är stort. Dessa insatser behöver ha ett tydligt
individperspektiv så att de aktiviteter som planeras inom projektet har en hög grad av inbyggd
flexibilitet och individanpassning. Lokala delprojekt kommer att bedrivas på ett antal skolor i
Göteborgsregionen med fokus på fristående gymnasieskolor. Baserat på lokala förutsättningar
och elevgruppens behov, formuleras en projektplan för utvecklingsarbetet på respektive
skola. I projektet ingår GR, AcadeMedia AB, NTI-mediegymnasiet, Nordens Teknikerinstitut
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AB, LBS Kreativa Gymnasiet, Framtidsgymnasiet i Göteborg AB, Lärlingsgymnasiet i Sverige AB,
Burgårdens Utbildningscentrum Göteborg. Västra Götalandsregionen, SKL och Skaraborgs
kommunalförbund medverkar också i projektet.

En skola för alla
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget

Skaraborgs kommunalförbund
Västsverige
2016/00532
Unga 15-24 år som riskerar att hoppa av, eller har hoppat
av skolan.
2017-02-01 - 2020-01-31
Programområde 2, mål 2.2
Unga kvinnor och män mellan 15-24 år som riskerar att
hoppa av, eller har hoppat av skolan
200 kvinnor, 300 män
14 379 431 kr
28 773 398 kr
43 152 829 kr

Projektet ”En skola för alla” syftar till att minska skolavhoppen i unga åldrar, 15-24 år med
fokus på 15-19 åringar. Arbetet ska utföras i sammanlagt 32 kommuner genom
kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal, och Sjuhärad tillsammans med
Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet Väst och Kunskapsförbundet Väst. Projektet ska
skapa möjligheter att förhindra blivande skolavhopp och bidra till att unga kan återgå i studier.
Detta ska man åstadkomma genom en helhetssyn på den unga människans behov och
förutsättningar. För att nå dit behöver man samverka inom det kommunala aktivitetsansvaret,
skolhälsovård, fritidsaktivitet, pedagogiska team, mentorskap, vård och hälsofrämjande
insatser. Detta ska på sikt gynna arbetsmarknaden, individen och samhället i stort då fler får
resurser att försörja sig, känna egenvärde och tillit till vårt gemensamma välfärdssystem.

Plattform ung styrka i Falköping
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp

Antal deltagare

Falköpings kommun
Västsverige
2016/00547
Unga 18 – 24 år, flertalet kommer att vara över 20år
utpekad målgrupp är utrikesfödda och kvinnor
2017-03-01 - 2020-02-28
Programområde 2, mål 2.2
Unga kvinnor och män mellan 15-24 år, flertalet
kommer att vara över 20 år. Utpekad målgrupp är
utrikesfödda och kvinnor
55 män, 55 kvinnor
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Medfinansiering, belopp
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget

4 465 156 kr
8 917 167 kr
13 382 323 kr

Plattform ung styrka Falköpings syfte är att utveckla en arbetsmetod för att komma till rätta
med ett identifierat problem att unga kvinnor och män inte får jobb trots tillgång till
arbetstillfällen i Falköpings kommun. I Falköping står industrin, men även andra branscher, för
stora utmaningar att hitta personal. Projektet ska göra särskilda insatser för ungdomar 18-24
år för att hjälpa dem in på arbetsmarknaden. Metodutvecklingen ska utgå från praktisk
individuell handledning och individanpassad utbildning tillsammans med företag i branscher
där det finns och kommer att finnas tillgängliga arbetstillfällen. I projektet ingår Falköpings
kommun, Arbetsförmedlingen samt ett tiotal lokala företag.

Spel som etableringsverktyg – förstudie
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget

Högskolan i Skövde
Västsverige
2016/00554
Insatser för unga 15-24
2017-02-01 - 2017-10-31
Programområde 2, mål 2.2
Unga 15-24 år
Förstudie, deltagare antal ej relevant
0
2 324 829 kr
2 324 829 kr

Spel som etableringsverktyg kommer att utreda och skapa underlag för ett
genomförandeprojekt där spel, spelteknik och spelkultur är en del av metoden. Med hjälp av
intresset för spel vill man underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning
för unga kvinnor och män. Förstudien kommer att fokusera på tre områden: spelintresse,
”gamification” och validering. Detta gör man för att ungdomar ska kunna vidareutveckla sitt
intresse på en framtida arbetsmarknad, reflektera över hur man kan använda tekniken i andra
sammanhang än spel samt hur man kan validera kompetens inhämtad via dataspel. Förstudien
är ett samarbete mellan Högskolan i Skövde och Skaraborgs kommunalförbund.

Kompetens i måltidsverksamhet
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Programområde/mål

Yrgo, högre yrkesutbildning
Västsverige
2017/00188
Kompetensutveckling inom SME
PO1 1.1
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Målgrupp
Antal deltagare
Privat medfinansiering
Offentlig medfinansiering
Sökt EU-belopp:
Total projektbudget:

Sysselsatta inom små och medelstora företag
310 kvinnor och 210 män
885 940 kr
998 652 kr
5 702 388 kr
7 586 980 kr

* Projektet bedrivs i både Västra Götaland och Halland

Det övergripande syftet med projektet Kompetens i Måltidsverksamhet är att genom
kompetensutveckling stärka deltagarnas ställning på arbetsmarknaden. Måltidsverksamhet är
en bransch som står inför bristande kompetensförsörjning samtidigt som man förutspår en
stark framtid tillväxt. Kompetensutvecklingsinsatserna i detta projekt ska bidra till att
förbättra förutsättningarna för rörligheten inom branschen och göra den mer attraktiv så att
fler stannar kvar längre inom yrket. För att uppnå detta kommer projektet att satsa på
kompetensutvecklingsinsatser på flera olika nivåer så att det finns möjligheter för alla
anställda att utvecklas inom måltidsverksamheten. Samtidigt som projektet jobbar aktivt med
jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling för att skapa en inkluderande bransch. Initialt
arbetar projektet i Göteborgs stad med hjälp av branschorganisationer likt Visita samt
Validering Väst. Projektet satsar på att bygga nya strukturer för kompetensutveckling som
skapar förutsättningar att på sikt trygga kompetensförsörjningen inom måltidsverksamhet i
hela Västsverige.

På lika villkor
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Privat medfinansiering
Offentlig medfinansiering
Sökt EU-belopp
Total projektbudget

Göteborgs stad, Utbildningsförvaltningen område
stadsgemensamt
Västsverige
2017/00169
Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar
PO1 1.2
Politiker och tjänstemän i Göteborgs stad
1 kvinna, 1 man
0 kr
0 kr
2 556 882 kr
2 556 882 kr

* Projektet bedrivs i både Västra Götaland och Halland

Projektet avser bygga organisatoriska strukturer för att säkerställa att alla elever i Göteborg
från grundskolan till gymnasieålder får tillgång till studie- och yrkesvägledning genom hela sin
skoltid, ta fram indikatorer för systematiskt kvalitets arbete på kommunal nivå samt
säkerställa likvärdighetsmålen.
GR SAMSYV: Allas ansvar
Sökande organisation

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
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Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Privat medfinansiering
Offentlig medfinansiering
Sökt EU-belopp
Total projektbudget

Västsverige
2017/00173
Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar
PO1 1.2
Anställda i pilotkommunerna
0
0 kr
0 kr
2 817 124 kr
2 817 124 kr

* Projektet bedrivs i både Västra Götaland och Halland

Projektet avser att utveckla generaliserbar modell och fokuserar på att rusta tre
pilotkommuner Partille, Härryda och Stenungssund utifrån lokala behov med hjälp av
beprövade metoder och modeller för att utveckla SYV som hela skolans ansvar; kommunala
planer som kan bli strategiska verktyg för kommunens arbete med SYV. Projektet inkluderar
samverkan på såväl delregional som regional nivå.

Rådgivning Smart Agri
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Privat medfinansiering
Offentlig medfinansiering
Sökt EU-belopp
Total projektbudget

Agroväst Livsmedel AB
Västsverige
2017/00407
Kompetensförsörjning Livsmedel och Gröna näringar
2018-02-01 – 2020-01-28
PO1.1
Anställda, företagare
113 deltagare, 68 kvinnor och 45 män
1 721 256 kr
344 446 kr
4 137 142 kr
6 202 844 kr

Rådgivning Smart Agri bemöter den utmaning som lantbrukets står inför med att öka
livsmedelsproduktionen på bibehållen areal. För sektorn ska kunna nå denna målsättning
krävs nya smarta tekniska lösningar. I projektet Smart Agri kommer Agroväst i samverkan med
RådNu (Rådgivningsmetodik vid SLU) ge lantbruksrådgivare i 12 västsvenska organisationer
stärkt kompetens i digitalisering och kunskaper för att kunna möta kundernas behov av
rådgivning kring implementering av nya tekniklösningar.
Med smak för kunskap
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning

RISE Research Institutes of Sweden AB
Västsverige
2017/00413
Kompetensförsörjning Livsmedel och Gröna Näringar
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Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Privat medfinansiering
Offentlig medfinansiering
Sökt EU-belopp
Total projektbudget

2018-02-01 – 2020-01-31
PO1.1
Offentlig måltidspersonal i sex kommuner och Region
Halland
210 deltagare, 174 kvinnor och 36 män
0 kr
2 163 644 kr
4 310 192 kr
6 473 836 kr

Med smak för kunskap riktar sig mot kompetensbristen inom offentliga kök. Med en åldrande
befolkning och det faktum att få idag utbildar sig till kock gör att det finns ett växande behov
av ökad kompetens inom de offentliga köken. Projektet vill lösa det genom att ta fram
strategiska kompetensförsörjningsplaner, läromedel för utbildningar, erbjuda kockar
handledarutbildning, måltidsbiträden kompetensutveckling och möjlighet att validera sig till
kock. På det här sättet kommer målgrupperna att få en stärkt ställning på arbetsmarknaden
och man höjer branschens attraktivitet.
Digital SME
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Privat medfinansiering
Offentlig medfinansiering
Sökt EU-belopp
Total projektbudget

Göteborgs tekniska college
Västsverige
2017/00416
2017/00282 Stärkt digital kompetens för små och
medelstora företag
2018-04-01 - 2020-03-31
P01.1
Anställda (samt ett fåtal långtidsarbetslösa)
2577 deltagare, 488 kvinnor och 2089 män).
10 509 128 kr
0 kr
21 252 843 kr
31 761 971 kr

Högkonjunkturen i tillverkningsindustrin leder till allt högre kompetenskrav. GTC i konsortium
med flera IUC söker stöd för att stärka den digitala kompetensen hos små och medelstora
företag inom industrin. Inte mindre än drygt 2500 personer i 100 företag och ett antal PO 2
deltagare ska utbildas för att möta de krav på digital kompetens som den globala
konkurrensen kräver. Medarbetarnas ställning på den alltmer digitaliserade arbetsmarknaden
stärks. Stort antal medfinansierande företag.
DigiCreate
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer

Borås stad
Västsverige
2017/00418
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Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Privat medfinansiering
Offentlig medfinansiering
Sökt EU-belopp
Total projektbudget

2017/00282 Stärkt digital kompetens för små och
medelstora företag
2018-02-01 – 2020-01-31
PO1.1
Företagare och anställda i huvudsakligen små och
medelstora företag inom kreativa näringar.
200 deltagare, 100 kvinnor och 100 män
1 298 186 kr*
367 621 kr*
2 788 340 kr
4 160 277 kr

Dagens kunder kräver en allt högre grad av digitala tjänster vilket ställer nya krav på företag,
på kompetens och på digitalisering. Detta gäller givetvis även företag inom kulturella och
kreativa näringen. Här har Kultur och Kreativa-näringen i Boråsregionen, via sitt nätverk
Creative Cluster och genom Borås stad sökt stöd för att höja näringens digitala kompetens.
Målet är att deltagarna ska ha en stärkt ställning på arbetsmarknaden och få ökad insikt om
digitaliseringens fördelar.

WestKomp 0.1
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Privat medfinansiering
Offentlig medfinansiering
Sökt EU-belopp:
Total projektbudget:

Nätverk Westum
Västsverige
2017/00412
2017/00282 Stärkt digital kompetens för små och
medelstora företag
2018-04-01 – 2020-02-31
PO1.1
Anställda och företagare i 87 små och medelstora företag
främst inom handel och besöksnäring.
626 deltagare, 313 kvinnor och 313 män
2 602 021 kr
0 kr
5 223 178 kr
7 825 199 kr

Nätverksorganisationen Westum (lärcentra och vuxenutbildningar) vill i samverkan med
kommunala vuxenutbildningar driva ett projekt för att möta näringslivets, i synnerhet
handelns och besöksnäringens behov av digital kompetensförhöjning. Målet är att rusta män
och kvinnor i små och medelstora företag inför förändrade digitala kunskapskrav. Att man valt
just dessa näringar är att man här identifierat stor sysselsättnings- och tillväxtpotential men
utmaningar i kompetensförsörjningen. Aktiviteter i projektet kombinerar kortare och längre
insatser, som tex digitala sändningar av föreläsningar i realtid. Stort antal medfinansierande
företag.
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Nystart 2.0
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp

Antal deltagare
Privat medfinansiering
Offentlig medfinansiering
Sökt EU-belopp
Total projektbudget

Medborgarskolan Region Väst
Västsverige
2017/00417
Ökade övergångar till arbete
2018-04-01 – 2021-03-31
PO2.2
Långtidssjukskrivna, arbetslösa (mer än 12 månader),
långtidsarbetslösa, unga (15-24 år), nyanlända invandrare
och personer med funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga.
910 deltagare, 491 är kvinnor
0 kr
21 029 729 kr
18 697 424 kr
36 727 153 kr

Mål för det här projektet, som ägs av Medborgarskolan Region Väst, är att erbjuda kvinnor
och män som står långt från arbetsmarknaden en social kontext och olika aktiviteter och på
det sättet stödja dem så att de kan närma sig arbetsmarknaden. Detta ska ske i nära
samverkan med myndigheter och med lokala näringslivet. Man vill även arbeta med att öka
arbetsgivarnas kunskaper om bemötande av människor i utanförskap för att åstadkomma en
mer inkluderande arbetsmarknad. Digitalisering förekommer som verktyg i projektet.
Aktiviteter kan vara jobbskuggning, praktik och arbetsträning.

Trappstegsmodellen
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Privat medfinansiering
Offentlig medfinansiering
Sökt EU-belopp
Total projektbudget

Omsorgssektionen Tranemo kommun
Västsverige
2017/00441
2017/00322 Ökade övergångar till arbete och studier
PO1.1
Långtidssjukskrivna, arbetslösa (mer än 12 månader),
långtidsarbetslösa, unga (15–24 år)
27 deltagare, 15 kvinnor, 12 män
0 kr
4 280 398 kr*
3 863 724 kr
8 144 122 kr

Detta metodutvecklande projekt, av Tranemo kommun bygger på en förstudie som
genomfördes våren 2016 som visade att ett antal av dem som har daglig verksamhet upplever
att aktiviteten där inte är tillräckligt meningsfull/ ekonomiskt tillräcklig för att de ska gå dit. I
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projektet vill man hitta metoder, ett mellansteg mellan daglig verksamhet och
arbetsmarknadsenheten, för att med meningsfull sysselsättning, uppmuntran, uppföljning
och handledning föra deltagarna närmare arbete.

DiREKT
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Privat medfinansiering
Offentlig medfinansiering
Sökt EU-belopp
Total projektbudget

Västra Götalandsregionen
Västsverige
2018/00012
Stärkt digital kompetens för vård- och omsorgssektorn
2018-06-01 – 2020-05-31
PO1.1
Anställda inom vård- och omsorgssektorn i Västra
Götaland (regionalt, kommunalt och privat)
5 250 personer, 4620 kvinnor och 630 män
12 440 952 kr
25 224 645 kr
37 665 597 kr

Genom projektet DiREKT (Digital regional kompetensutveckling) får deltagande kvinnor och
män stärkt kompetens inom digitalisering och därigenom en stärkt ställning på
arbetsmarknaden.
Projektet avser att i första skedet utbilda 250 metodledare som i sin tur ska kunna driva och
leda utbildningsinsatserna för projektets övriga deltagare. Projektet skapar och utvärderar
även en struktur på vilken framtida behov av stora digitala utbildningar kan vila på.
Under aktiviteterna i DiREKT kommer det att blandas personal från sjukhusvård,
primärvårdsaktörer och den kommunala vården för att också stimulera en ökad informell
horisontell dialog.

Projekt Studio Ludum
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Privat medfinansiering
Offentlig medfinansiering

Högskolan i Skövde
Västsverige
2018/00011
Ökade övergångar till arbete och studier för unga (15-24
år)
2018-08-01 – 2021-07-31
PO2.2
Unga som varken arbetar eller studerar
200 (50 kvinnor och 150 män)
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Sökt EU-belopp
Total projektbudget

28 151 637kr
42 235 982kr

Projekt Studio Ludum vänder sig till spel- och spelkulturintresserade unga kvinnor och män
(15-24 år) som varken arbetar eller studerar. Projekt syftar till att nyttja målgruppens
engagemang kring spelintresset för att motivera dem att göra klart sina studier och/eller på
andra sätt ta sig närmare arbetsmarknaden.
I projektet kommer man att prova nya arbetssätt, genom att testa, utvärdera och
vidareutveckla metodkonceptet ”Studio Ludum” tillsammansmed projektets deltagare, som
vid projektets slut kan implementeras inom kommunal verksamhet.
Projektidén tar avstamp i det arbete som gjordes i det ESF-finansierade förstudieprojektet
Spel som etableringsverktyg vilket genomförts vid Högskolan i Skövdes
dataspelsutbildningar.
DiVOS
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt EU-medel
Total projektbudget

Lidköping kommun
Västsverige
2018/00452
Stärkt digital kompetens för vård- och omsorgssektorn II
2019-04-01 – 2021-03-31
Programområde 1, 1:1
Anställda inom vård- och omsorgssektorn i fem kommuner
3 286 (3 027 kvinnor och 259 män)
3 362 660 kr
6 727 202 kr
10 089 862 kr

Vård- och omsorgssektorn i Skaraborg står inför stora utmaningar i framtiden.
Kommunerna i Skaraborg har ett behov av att bli bättre på att använda digitaliseringens
möjligheter inom vård och omsorg. För de personer som arbetar inom sektorn kommer
kraven från arbetsgivare på digital kompetens att öka i framtiden. För att stärka
individernas ställning på arbetsmarknaden vill ett antal kommuner i Skaraborg genomföra
ett kompetensutvecklingsprojekt kring digitalisering riktat till anställda.
Projektet ska utbilda ett antal digitaliseringsambassadörer. Dessa ambassadörer ska med
stöd av ett videobibliotek med föreläsningar leda dialogbaserade utbildningar på
arbetsplatsträffar. Utbildningarna ska anpassas avseende nivå och innehåll beroende
deltagarna och deras behov.

GO-DigIT
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer

Göteborg stad Intraservice
Västsverige
2018/00432
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Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt EU-medel
Total projektbudget

Stärkt digital kompetens för vård- och omsorgssektorn II
2019-04-01 – 2021-03-31
Programområde 1, 1:1
Anställda i Göteborg stad inom äldreomsorg, hälso- och
sjukvård, individ- och familjeomsorg och funktionshinder.
5 500 st (4 900 kvinnor och 600 män)
8 779 097 kr
17 583 566 kr
26 362 663 kr

Projekt GO-DigIT är ett staden-gemensamt kompetensutvecklingsprojekt inom digitalisering
för medarbetare och chefer inom ÄO/HS och IFO/FH i Göteborgs Stad. Samverkanspartner
är förutom alla tio stadsdelar även Intraservice och Social resursförvaltning. Projektet
samarbetar även med övriga aktörer både i staden, regionen och nationellt. Målet är att
medarbetare och chefer ska bli bättre rustade att möta digitaliseringen av vård- och
omsorgssektorn samt öka sin kompetens kring att arbeta i och leda
en digitaliserad arbetsplats som är attraktiv för alla.
Mer Omsorg med DIGital teknik (MODIG)
Sökande organisation
Göteborgsregionens kommunalförbund
Region/enhet
Västsverige
Diarienummer
2018/00447
Utlysning
Stärkt digital kompetens för vård- och omsorgssektorn II
Projektperiod
2019-04-01 – 2021-03-31
Programområde/mål
Programområde 1, 1:1
Målgrupp
Anställda inom äldreomsorgs- och funktionshinderverksamheter i
åtta västsvenska kommuner; Ale, Härryda, Kungälv, Lilla Edet,
Mölndal, Partille, Stenungssund och Tjörn.
Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt EU-medel
Total projektbudget

1 600 st (1 360 kvinnor och 240 män)
8 749 536 kr
17 485 367 kr
26 234 903 kr

Göteborgsregionens kommunalförbund har beviljats medel för Modig – Mer Omsorg med
DIGital teknik, ett samverkansprojekt mellan åtta kommuner i GR-området som
gemensamt önskar stärka den digitala kompetensen hos baspersonal samt
ledningsfunktioner inom äldreomsorg samt funktionshinderverksamhet, specifikt inom
hemtjänst samt boendestöd. En betydande del av projektet handlar om att rusta
baspersonal på plats på arbetsplatserna genom att baspersonalens egna kollegor coachar
och stödjer medarbetarna i mobila arbetssätt, digitala hjälpmedel samt förändrade
attityder och förhållningssätt till digitalisering. Dessa personer blir så kallade
digitaliseringsombud. Genom detta tillvägagångssätt möjliggörs kompetensutveckling
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direkt i verksamheten som stöttar medarbetarna i det praktiska genomförandet av arbetet.
Den andra målsättningen handlar om att ta fram en metod för att främja ett långsiktigt
arbetsplatslärande. För att underlätta integreringen av projektets aktiviteter i befintliga
strukturer och bedriva ett strategiskt implementeringsarbete är tanken att ta fram en
metod för hur kommunerna varaktigt kan stödja medarbetare inom vård och omsorg att
lära sig om de digitala verktyg som finns och de verktyg som kommer i framtiden. Genom
att säkerställa att förvärvade kunskaper förvaltas och utvecklas behöver
utbildningsinsatserna ske på ett strukturerat sätt så att kompetensen finns kvar när
ytterligare ny digital teknik utvecklas och lanseras.

KICK-OFF
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt EU-medel
Total projektbudget

Samordningsförbundet Västra Skaraborg
Västsverige
2018/00435
Hållbart arbetsliv och breddad rekrytering,
2019-04-01 – 2021-03-31
Programområde 1, 1:1
Anställda inom fyra kommuner, Skara, Vara, Götene och
Lidköping och privata företag i kommunerna.
350 st (175 kvinnor och 175 män)
4 480 342 kr
3 961 916 kr
8 442 258 kr

Samordningsförbundet Västra Skaraborg har beviljats medel för projekt Kick Off för att öka
kunskapen om hur diskriminering kan förhindras och hur lika rättigheter och möjligheter
kan främjas. Detta genom att synliggöra och utöva påverkan på diskriminerande normer
och strukturer. 350 personer inom privata och offentliga verksamheter kommer att delta i
det tvååriga projektet och de kommer varje termin delta i en storföreläsning och två
uppföljande dialogmöten. Chefer och nyckelpersoner kommer få ett fördjupat
utbildningspaket med ytterligare en heldags utbildning per termin. Kick Off vill
åstadkomma attitydförändringar genom att starta med storföreläsningar med välkända
och duktiga talare inspirera och skapa nyfikenhet på nya perspektiv och synsätt. För att
sedan fördjupa kunskapen och ge utrymme för reflektion i en trygg miljö kommer
dialogmöten ske ute på respektive deltagande arbetsplats med förhoppningen att våga
pröva nya ställningstagande och närma sig ett mer inkluderande arbetsliv. För chefer och
andra nyckelroller inom respektive organisation ges ytterligare 3 utbildningsdagar med
fokus på breddad rekrytering.

Steg
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning

Mariestads kommun
Västsverige
2018/00439
Ökade övergångar till arbete och studier,
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Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp

Antal deltagare
Medfinansiering,
belopp
Sökt EU-medel
Total projektbudget

2019-04-01 – 2022-03-31
Programområde 2, 2:1
Kvinnor och män (16-64 år) som är arbetslösa eller står långt
ifrån arbetsmarknaden och har en funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga, unga som erhåller
aktivitetsersättning (18-29) eller är långtidsarbetslösa (mer än
12 mån).
230 deltagare, 92 kvinnor och 138 män
13 732 194
12 207 246 kr
25 939 440 kr

Mariestads kommun har beviljats medel till projekt STEG som är ett samarbete mellan
kommunerna, Skövde, Töreboda, Mariestad och Gullspång. Projektet vänder sig till
kvinnor och män (16-64 år) som är arbetslösa eller som står långt från arbetsmarknaden
samt har en funktionsnedsättning, alternativt är långtidsarbetslös. Inom projektet
utvecklas ett aktivt samarbete mellan Arbetsförmedling, kommunernas
arbetsmarknadsenheter, vuxenutbildning, personalavdelningar samt fackliga
organisationer inom och mellan de fyra kommunerna. Projektet kommer arbeta med
utveckling och karriärstege som är individuellt anpassad och kompetensutvecklar
individen utifrån hens situation och förutsättningar. Under de första stegen i
utvecklingstrappan arbetar de med kartläggning, utredning samt arbetsprövning inom
arbetsmarknadsenheternas anpassade verksamheter för att därefter gå vidare i praktik
inom kommunens ordinarie verksamheter. Projektet möjliggör anställningar inom
kommunala verksamheter genom så kallad arbetsdelning och framtagande av
kompletterande tjänster som skapar arbeten med anpassade krav för målgruppen i
ordinarie verksamhet. Efter avslutad utbildningspraktik är man kvalificerad för en tjänst
som serviceassistent inom kommunal verksamhet.

InVux
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp

Göteborgsregionens kommunalförbund
Västsverige
2019/00120
Ökade övergångar till arbete och studier för unga (15-24 år)
2019-09-01 – 2022-06-30
Programområde 2, 2:2
Deltagande kommuners ungdomar, 15–24 år, som inte har en
fullständig gymnasieexamen. Ungdomarna kan befinna sig
inom gymnasieskolans introduktionsprogram eller nationella
program, vuxenutbildningen, det kommunala
aktivitetsansvaret, vara arbetslösa eller befinna sig i någon typ
av åtgärd eller vårdinsats, alternativt stå utan insats.
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Antal deltagare
240 deltagare, 70 kvinnor och 170 män
Medfinansiering,
13 178 352 kr
belopp
Sökt EU-medel
11 680 865 kr
Total projektbudget
24 859 217 kr
Göteborgsregionens kommunalförbund har beviljats medel till projektet InVux som syftar till
att skapa jämlika förutsättningar för unga i behov av stöd för att fullfölja sina studier och
etablera sig på arbetsmarknaden. Genom att erbjuda individanpassade och helhetsinriktade
lösningar kommer unga kvinnor och män, oavsett funktionsnedsättning, etnicitet,
socioekonomisk bakgrund mm ges stöd i att ta klivet in i vuxenlivet, och möjliggöra att vägen
dit präglas av motivation, framtidstro och en stark tilltro till ungdomarnas förmågor och
möjligheter.
Ett lokalt förankrat och tvärsektoriellt utvecklingsarbete utifrån ett normkritiskt perspektiv
kommer att genomföras i sex av Göteborgsregionens medlemskommuner dvs Ale, Härryda,
Mölndal, Lerum, Partille och Stenungsunds kommun. Med fokus på individens situation
kommer relevanta stödinsatser erbjudas genom att aktörernas resurser nyttjas bättre.
Utbildnings-, arbets-, och samhällslivet ska i högre grad bli mer tillgängligt för alla unga
utifrån deras individuella behov och förutsättningar. InVux ska vara en möjliggörare för att
de unga ska känna sig inkluderade, nyttja sin fulla potential och inte styras av stereotypa
föreställningsmönster kopplade till exempelvis kön eller etnisk bakgrund.
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Tema 3: En region där vi tar globalt ansvar
Tre projekt inom ERUF stödjer område 3.1 Ett resurseffektivt samhälle med minskad
klimatpåverkan.

3.1 Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan
Listan nedan ger en överblick över de beslutade projekten. Därefter beskrivs varje projekt.
Projektnamn

Projektägare

Ansökningsomgång 2015:2
Wargön Innovation - etableringsfas
Innovatum AB
Match- Västsvenska Material och Kemiklustret
Johanneberg Science Park
Ansökningsomgång 2016:2
Stadslandet Göteborg
Business Region Göteborg

Sammanfattande projektbeskrivningar
Wargön Innovation - etableringsfas
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Insatsområde
Projektperiod
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

Innovatum AB
Västsverige
20200772
Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
2016-07-01 – 2019-10-31
8 858 646 kr
13 287 966 kr

0 kr
22 146 612 kr

Projektet utgör nästa fas i en satsning som initierades 2012 och avser etableringen av en ny
innovationsarena som en del av utvecklingsplanen för Wargön-området. Fokus ligger främst
på koldioxidsnåla materialinnovationer med koppling till skog, textil och kemi. Projektet har
sin utgångspunkt i konstaterandet att det finns ett avgörande systemglapp i den nationella
innovationskedjan, det förvårar kraftigt materialinnovationer att utvecklas från idé till
kommersiella produkter. Projektet avser brygga över detta gap genom att erbjuda stöd inom
affärs- och teknikutveckling i en fysisk test-och demonstrationsmiljö för uppskalning till
kommersiella produkter. Projektet vill gynna nyskapande, sprida kunskap och skapa
samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle.
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Match - Västsvenska Material och Kemiklustret - Sustainable Innovation Arena
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Insatsområde
Typ av projekt
Projektperiod
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget:

Johanneberg Science Park AB
Västsverige
20200818
Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
Projekt
2016-01-01 – 2019-04-30
4 738 947 kr

4 208 100 kr
3 881 400 kr
13 097 747 kr

Med tydligt affärs- och industrifokus är målet att bygga upp en samverkansplattform som
skapar och tillvaratar innovativa idéer. Projektet ska sammanföra aktörer i nya nätverk och
projekt med utgångspunkt i kemikalier, material och energibärare från förnyelsebara råvaror.
Klustret har tidigare legat under Business Region Göteborg, men flyttats till Johanneberg
Science Park (JSP). Projektet kommer att bredda klustret och fokusera på att i högre grad
inkludera små och medelstora företag, i en bransch som främst domineras av stora företag.
Projektet kommer etablera en kompetensplattform, där klustermedlemmarna etablerar
grupperingar, initierar projekt och rekryterar till klustret. En annan del är projektarenan, där
aktörer i olika konstellationer ska initiera projekt. Den tredje delen av projektet, Innovation
och entreprenörskap, ska genomföra förstudier för att utreda klustrets utveckling och sedan
arbeta med kommersialisering av idéer.
Stadslandet Göteborg
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Insatsområde
Typ av projekt
Projektperiod
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

Business Region Göteborg
Västsverige
20201187
Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
Projekt
2017-01-01 – 2020-04-30
12 710 904 kr
18 928 114 kr
138 251 kr
31 777 269 kr

Stadslandet Göteborg vill utveckla, testa och demonstrera innovativa metoder för ny kreativ
samverkan i staden. Metoderna ska bidra till lokal ekonomisk utveckling och till en mer
klimatsmart stad. Projektet vill minska avståndet mellan offentlig förvaltning, akademin,
företag, föreningar och invånare (så kallad pentahelix). Detta ska ske i fyra lokala nav där test
och demonstrationsmiljöer upprättas. Det blir olika testbäddar inom: 1) tillämpad
livsmedelsstrategi, ekologiskt och närproducerat i offentliga kök, 2) klimatsmart logistik och
elfordon, 3) hotell, handel och restaurang i nya affärsmodeller samt 4) ekosystembaserad
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destinationsutveckling. Bland samarbetspartners finns Göteborgs stad SDF Angered,
Coompanion Göteborg och ett antal förvaltningar inom Göteborgs stad och småföretag.

70

TILLVÄXTSTRATEGI FÖR HALLAND 2014-2020
Stark konkurrenskraft
Åtta projekt inom ERUF stödjer det strategiska valet Halland, en region som stimulerar till
innovation, förnyelse och ökat företagande och fem projekt inom ESF-programmet stödjer
det strategiska valet Halland en stark kunskapsregion.

Halland, en region som stimulerar till innovation, förnyelse och ökat
företagande
Listan nedan ger en överblick över de beslutade projekten. Därefter beskrivs varje projekt.
Projektnamn

Projektägare
Ansökningsomgång 2015:1
ALMI Invest Västsverige Fond II*
Almi Invest Västsverige AB
Arena för grön tillväxt
Region Halland
HiCube - behovsorienterad hälsoinnovationsarena
Högskolan i Halmstad
Ansökningsomgång 2015:2
Destination Halland 2020
Hallands Läns Landsting
Ansökningsomgång 2016:1
FoU-check för Halland 2016-2018
Hallands Läns Landsting
Marknadslyftet
IUC Halland
Ansökningsomgång 2016:2
SolReg
Alexanderssoninstitutet
Ansökningsomgång 2017:1
Hallands matgille
Signerat Halland
Ansökningsomgång 2018:1
TestMiljö Halland
Högskolan i Halmstad
Ansökningsomgång 2018:2
TEK Catalyst Halland
Industriellt utvecklingscentrum i Halland
AB
Ansökningsomgång 2019:1
BAS – Bygga attraktiva samhällen för företag
Varbergs kommun
* Projektet genomförs både i Halland och Västra Götaland

Sammanfattande projektbeskrivningar
Almi Invest Västsverige Fond II *
Sökande organisation
ALMI Invest Västsverige AB
Programområde
Västsverige
Ärende id
20200050
Insatsområde
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projektperiod
2015-10-01 – 2021-12-31
Målgrupp
Onoterade små och medelstora företag i tidig utvecklingsfas
Sökt EU-medel
60 000 000 kr
Offentlig medfinansiering 116 000 000 kr
Privat medfinansiering
176 000 000 kr
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Total projektbudget

292 000 000 kr

* Projektet genomförs både i Halland och Västra Götaland

ALMI Invest Västsverige AB har beviljats medel för att etablera en ny riskkapitalfond (Fond II)
och därmed fortsätta ALMI:s satsning på riskkapital från förra strukturfondsperioden.
Målgruppen är små och medelstora företag med tillväxtpotential, men nu med tydligare
inriktning på tidiga investeringsfaser. Fond II ska utöver finansieringen från EU och den
offentliga medfinansieringen, attrahera ytterligare 176 miljoner kr från privata aktörer för
saminvestering, på lika villkor och på marknadsmässig grund i 40-50 regionala små och
medelstora företag. Det övergripande målet med satsningen är att säkerställa en långsiktig
kapitalförsörjning i regionen. Fonden har som mål att revolvera satsat kapital. Det innebär en
förväntan om att Fond II ska få tillbaka det ursprungligen satsade kapitalet i företagen, när
innehaven i företagen senare säljs. . Investeringarnas höga riskprofil ska därför motiveras av
en hög potentiell värdetillväxt i varje enskild investering. I samverkan med det regionala
näringslivet kommer ALMI Invest att fortsätta sitt arbete med att hitta investeringsobjekt med
hög underliggande tillväxtpotential.
Arena för Grön Tillväxt
Sökande organisation
Programområde
Ärende id
Insatsområde
Projektperiod
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

Region Halland
Västsverige
20200339
Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
2015-04-01 – 2018-06-30
6 360 017 kr
8 939 504 kr
600 519 kr
15 900 040 kr

Det övergripande målet med projektet är att uppnå en mer koldioxidsnål ekonomi genom att
arbeta strukturerat med innovationsstödjande insatser. Projektet ska därför bygga upp
samverkansplattformen ”Arena för Grön Tillväxt”. Målet är att stärka samverkan mellan små
och medelstora företag, högskola/universitet och offentlig sektor samt utveckla förmågan att
kommersialisera nya produkter, tjänster och lösningar som bidrar till en mer koldioxidsnål
ekonomi. Tre pilotprojekt kommer genomföras inom tema livsmedel, bioenergi respektive
skogsindustri.

HIcube - behovsorienterad hälsoinnovationsarena
Sökande organisation
Högskolan i Halmstad
Programområde
Västsverige
Ärende id
20200359
Insatsområde
Samverkan inom forskning och innovation
Projektperiod
2015-08-01 – 2018-11-30
Sökt EU-medel
10 600 000 kr
Offentlig medfinansiering 15 900 000 kr
Privat medfinansiering
0 kr
Total projektbudget
26 500 000 kr
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Projektet HICube ska vidareutveckla Hälsoinnovationsarenan i Halmstad. Projektet har som
syfte att skapa samverkan mellan företag, akademi, forskningsinstitut och offentlig
verksamhet och att bygga en eftertraktad utvecklingsarena för hälsoinnovation. Arbetssättet
ska vara dynamiskt och fokusera på behovsstyrd innovation, entreprenörskap, forskning och
samverkan. Projektet kommer innehålla en projektverkstad, där företag får möjlighet att
utveckla produkter och tjänster i en triple-helix-struktur. Parallellt med detta projekt
genomförs även ett socialfondsprojekt.
Destination Halland 2020
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Insatsområde
Projektperiod
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

Region Halland
Västsverige
20200778
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
2016-01-01 – 2019-04-30
9 997 802 kr
14 996 706 kr
0 kr
24 994 508 kr

Projektet har som mål att Halland ska ha fler företag inom besöksnäringen, att företagen har
ökat sin innovationskraft, stärkt sin konkurrenskraft och ökat lönsamhet och samverkan. Det
ska ske genom riktade insatser inom tre områden: kunskap (för att öka företagens kunskap
om gästen), affärsutveckling (för att skapa en gemensam värdegrund och nya erbjudanden)
och kommunikation (för att företagen ska nå ut med sina produkter). Projektet är en större
regional strategisk satsning inom ett av Region Hallands prioriterade områden.

FoU-check för Halland 2016-2018
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Insatsområde
Projektperiod
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

Region Halland
Västsverige
20201053
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
2016-04-01 – 2019-05-30

3 956 738 kr
5 935 106 kr
0 kr
9 891 844 kr

Projektet ska stärka små och medelstora företags möjligheter att konkurrera på globala
marknader, bidra till hållbar tillväxt och skapa nya arbetstillfällen. Detta ska uppnås genom att
28 företag får upp till 250 000 kr i stöd, en så kallad FoU-check, för att köpa in
forskningskompetens till utvecklingsinsatser. Företagen ska själva stå för minst hälften av
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insatsens kostnad. Stödet ska på längre sikt bidra till kunskapsöverföring och förbättrade
kontaktvägar mellan mindre företag, akademi och forskningsinstitut.

Marknadslyftet
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Insatsområde
Projektperiod
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

Industriellt Utvecklingscentrum i Halland AB
Västsverige
20200947
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
2016-09-01 – 2019-12-31
4 400 000 kr
6 600 000 kr
0 kr
11 000 000 kr

Projektets mål är att deltagande företag ökar sin konkurrenskraft genom att utveckla och
genomföra marknadsorienterade strategier för marknadsexpansion, med nya eller befintliga
produkter och tjänster. IUC Halland kommer att stötta företagen i att utveckla
marknadsstrategier genom enskild coachning och gemensamma seminarier. Syftet är att
arbeta för en marknadsorientering i företagen, jämte den produktionsorientering som finns i
många tillverkningsföretag i regionen. Insatserna ska på sikt leda till exempelvis förbättrade
innovationsprocesser, ökad konkurrenskraft och att fler produkter kommersialiseras.
Projektet kompletterar följande projekt inriktande mot den tillverkande industrin:
Kunskapsnavet/IDC West Sweden (ESF), Företagslyftet i Väst/GTC Tekniska College (ESF) och
Hållbar industriell utveckling/IDC West Sweden (ERUF).

SolReg
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Insatsområde
Projektperiod
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

Alexanderssoninstitutet
Västsverige
20200772

Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
2016-09-01 – 2019-12-31
1 308 513 kr
1 605 823 kr
356 940 kr
3 271 276 kr

Syftet med projektet är att utöka marknaden för solenergi och göra det lättare för företag som
bygger att integrera solenergi. Projektet bygger en mötesplats där branschen kan samverka
om nya affärs- och finansieringsmodeller. Genom utveckling av nya affärsmodeller, bättre
beställarkompetens och ökad samverkan kring solenergi bidrar projektet till att stärka
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kapaciteten för marknadsdriven utbyggnad av förnybar el. Projektet sker i samverkan med
Energi- och miljöcentrum i Varberg.
Hallands matgille
Sökande organisation
Programområde
Ärende id
Insatsområde
Projektperiod
Målgrupp
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

Signerat Halland
Västsverige
20201308
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
2017-09-01-2020-12-31
Små och medelstora företag i tidig utvecklingsfas
6 000 000 kr
8 900 000 kr
100 000 kr
15 000 000 kr

Projektet ska profilera Halland som en ”matregion” med lokalproducerad mat och stötta de
halländska livsmedelsföretagen till en hållbar tillväxt. Genom direkta insatser i företagen ska
projektet öka deras affärsutveckling, utveckla exportstrategier, öka mångfalds- och
jämställdhetsintegrering i företagen, samt främja samverkan för att öka användningen av och
kunskapen om lokalproducerad mat.
Projektet ska erbjuda testbäddar, där stora företag öppnar upp sina test kök till förmån för
små och medelstora företag, så att dessa får chansen att utveckla nya produkter. Aktiviteterna
ska leda till bestående effekter som på sikt ökar förädlingsvärdet på den mat som produceras
i länet och ger en tillväxt av konkurrenskraftiga företag inom lantbruk, livsmedelsförädling,
matupplevelser och distribution.

TestMiljö Halland
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Privat medfinansiering
Offentlig medfinansiering
Sökt EU-belopp
Total projektbudget

Högskolan i Halmstad
Halland
20201660
ERUF 2018:01
2018-08-01 – 2021-10-31
IO1. Samverkan inom forskning och innovation
0 kr
18 900 000 kr
12 600 000 kr
31 500 000 kr

Testmiljö Halland är en fördjupning av Hälsoteknikcentrums verksamhet vid Högskolan i
Halmstad. Genom projektet vill man skapa förutsättningar för näringsliv, akademi och
offentlig sektor att leverera konkurrenskraftiga produkter och tjänster för offentlig och
privat vård i hemmet. Detta ska ske genom att exempelvis skapa strukturer för samverkan
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och utveckla en teknisk infrastruktur för ”det smarta hemmet”. Slutmålet är att möjliggöra
bättre och mer effektiv vård för individen, genom ett välutvecklat och effektivt
innovationssystem, kopplat till framtidens vård och omsorg.
TEK Catalyst Halland
Sökande organisation
Programområde
Insatsområde
Projektperiod
Målgrupp
Sökt EU-medel:
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget

Industriellt Utvecklingscentrum i Halland AB
Västsverige
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
2019-03-01 – 2022-02-28
Små och medelstora tillverkande industriföretag i Halland
2 788 409 kr
4 182 616 kr
0 kr
6 971 025 kr

Industriellt utvecklingscentrum Halland AB har beviljats medel för att stötta den tillverkande
industrin att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet genom omställning till en allt mer
attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet. Detta ska genomföras genom att ge halländska
små och medelstora företag (SMF) möjlighet till ett samlat insatsarbete med starkare
helhetsgrepp vilket har saknats i IUC Halland tidigare. Insatser kommer riktas del mot IUCbolagen för utveckling av arbetssätt och kunskapsöverföring mellan IUC-bolagen, dels mot
halländska SMF med fokus på tillämpning av de nya analysmetoderna. Anpassning av
analysverktyg, nätverksträffar, workshops, seminarier och coachning kommer ske.
Insatserna ämnar leda till förbättrat nyttjande av befintliga resurser och strukturer både
regionalt och interregionalt.

BAS – Bygga attraktiva samhällen för företag
Sökande organisation
Varbergs kommun
Programområde
Västsverige
Insatsområde
Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
Projektperiod
2019-10-01 – 2022-09-30
Målgrupp
Små och medelstora företag inom området stadsbyggnation
Sökt EU-medel:
2 244 517 kr
Offentlig medfinansiering 2 877 100 kr
Privat medfinansiering
490 000 kr
Total projektbudget
5 611 617 kr
Varbergs kommun har beviljats medel i syfte att skapa en samverkansarena för hållbar
samhällsutveckling i Halland som bidrar till att öka attraktionen för näringslivet genom att
arbeta för en mer koldioxidsnål ekonomi i stadsutvecklingen. Projektets huvudfokus är
cirkulär omställning, hållbar mobilitet och utformning av en samverkansarena för smart stad.
Genom riktade insatser mot små och medelstora företag såsom samordning av
klusterverksamhet, cirkulära affärsmodeller, workshops, logistikslösningar, testbäddar för
mobilitet och living labs bidrar projektet till att bygga en smart stad med hållbarhet i fokus
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och med företagens konkurrenskraft i sikte. Målet är att ta ett nytt grepp om hur Varberg
skall se ut och fungera för att bli attraktiv för företagen för att skapa förutsättningar för en
hållbar klimatomställning i Hallands näringsliv.

Halland en stark kunskapsregion
Listan nedan ger en överblick över de beslutade projekten. Därefter beskrivs varje projekt.
Projektnamn

HIcube Kompetenta vården
Företagslyftet *
College VG *
Kunskap äger
Kompetens destination Halland

Projektägare
Ansökningsomgång 2015:1
Högskolan i Halmstad
Göteborgs Tekniska College
Ansökningsomgång 2015:2a
Göteborgsregionen
Ansökningsomgång 2015:2
Halmstad kommun Räddningstjänst
Ansökningsomgång 2016:2
Region Halland

* Projektet bedrivs både i Halland och Västra Götaland

Sammanfattande projektbeskrivningar
HICube kompetenta vården
Sökande organisation
Högskolan i Halmstad
Region/enhet
Västsverige
Diarienummer
2015/00212
Utlysning
Kompetensutveckling inom hälsoteknik och hälsoinnovation
Programområde/mål
Programområde 1, mål 1:1
Målgrupp
Mellanchefer inom vårdsektorn i Hallands sex kommuner.
Antal deltagare
200 kvinnor och 200 män
Medfinansiering, belopp
5 027 400 kr
Sökt ESF- belopp
14 888 566 kr
Total projektbudget
19 915 966 kr
Projektet HIcube Kompetenta vården verkar mot en bakgrund av utmaningar för framtidens
hälso- och sjukvård: ökande antal äldre, stigande kostnader, rekryteringsproblem etc.
Projektet är en del av hälsoinnovationsarenan i Halland och syftar till kompetenshöjande
insatser där aktörerna tillsammans med målgruppen skapar gemensam ny kunskap och
lärande på området hälsoinnovation. Målgruppen är framför allt mellanchefer inom regionens
och kommunernas hälso- och sjukvård, men omfattar också andra verksamma och brukare
inom vård- och omsorgssektorn i Halland. Genom kompetensutveckling av individer inom
vård-och omsorgssektorn vill projektet stärka deras ställning på arbetsmarknaden genom att
öka kunskapen om och användandet av innovationer och hjälpmedel inom vård- och
omsorgssektorn.
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Företagslyftet*
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Privat medfinansiering
Offentlig medfinansiering
Sökt EU-belopp
Total projektbudget

Göteborgs Tekniska College
Västsverige
2015/00210
Kompetensutveckling inom SME
PO1, Mål 1.1
Sysselsatta inom små och medelstora företag
1000 kvinnor och 4000 män
7 894 880 kr
0
21 337 045 kr
31 356 599 kr

* Projektet bedrivs i både Halland och Västra Götaland

Projekt Företagslyftet Väst är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till medarbetare
i tillverkningsindustrin. För att kompetensutveckla produktionspersonal som normalt sett har
svårt att avsätta tid till utbildning, kommer projektet att arbeta med industriteknisk
kompetens och individualiserat lärande (effektiva lärformer). Inför projektansökan har det
identifierats ett antal viktiga områden som skall stärka tillverkningsföretag i Västra Götaland
och Hallands län för att bidra till att yrkesverksamma kvinnor och män står bättre rustade inför
framtida omställningar på arbetsmarknaden. Som en följd av detta stärks också de deltagande
företagens konkurrenskraft.
Kunskap äger
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget

Räddningstjänsten i Halmstads kommun
Västsverige
2015/00875
Kompetensförsörjning för att motverka diskriminering
2016-05-01 – 2019-04-30
Programområde 1 Mål 1:1
Samtliga anställda inom räddningstjänsten och politiker i
nämnden
14 kvinnor och 172 män
2 000 356 kr
5 919 227 kr
7 919 583 kr

Projektet ska vidareutveckla ett påbörjat arbete med jämställdhet och mångfald genom en ny
modell för attitydpåverkande kompetensutveckling i syfte att skapa strukturell förändring.
Modellens sex delar innebär att utifrån ett tematiskt upplägg kring samtliga
diskrimineringsgrunder skapa en gemensam kunskapsgrund i organisationen.
Kunskapsgrunden ska synliggöra normer och värderingar på grupp- och individnivå. Genom
nationellt och transnationellt erfarenhetsutbyte för praktiska exempel synliggörs
utvecklingsbehov inom organisationen och verksamheten.
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Utbildningsinsatser, workshops och normkritiska diskussionsspel utgör basen i projektets
studieplan och involverar samtliga heltidsanställda, all RIB-personal och räddningsnämndens
politiker. Samrådsträffar i lokalsamhället genomförs.
Kompetens destination Halland
Sökande organisation
Region Halland
Region/enhet
Västsverige
Diarienummer
2016/00545
Utlysning
Kompetensförsörjning
Projektperiod
2016-05-01 – 2019-04-30
Programområde/mål
Programområde 1 Mål 1:1
Målgrupp
Anställda inom besöksnäringen
Antal deltagare
2000 kvinnor, 1500 män
Medfinansiering, belopp 2 655 926 kr
Sökt ESF- belopp
7 998 156 kr
Total projektbudget
10 654 082 kr
Kompetens Destination Halland är ett projekt som drivs av Region Halland. Projektet fokuserar
på att kompetensutveckla anställda i besöksnäringen i regionen. Genom att höja
kompetensen hos de anställda inom branschen förbättras innovationsförmågan och individers
ställning på arbetsmarknaden stärks. Projektet riktar sig mot anställda inom besöksnäringen
men det genomförs även en satsning mot deltagare som står utanför arbetsmarknaden.
Samtliga halländska kommuner kommer att medverka i projektet samt branschorganisationer
såsom Visita, Peak innovation, Hotell och restaurangföretag samt Turistrådet Västsverige.
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Fler i arbete
Ett projekt inom ESF-programmet stödjer det strategiska valet Halland erbjuder god
matchning av kompetens som behövs i arbetslivet. Fyra projekt inom ESF-programmet
stödjer det strategiska valet Halland en region som är öppen, jämställd och inkluderande
arbetsmarknad.

Halland erbjuder god matchning av kompetens som behövs i
arbetslivet
Listan nedan ger en överblick över de beslutade projekten. Därefter beskrivs varje projekt.
Projektnamn
College Väst*
GPS Halland
DiggaHalland

Projektägare
Ansökningsomgång 2015:2a
Göteborgsregionen
Ansökningsomgång 2016:2
Falkenberg kommun
Ansökningsomgång 2018:1
Högskolan i Halmstad

* Projektet bedriv i både Halland och Västra Götaland

Sammanfattande projektbeskrivning
College Väst *
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Västsverige
2015/00704
Utveckling av collegeverksamhet
2016-04-01 – 2018-03-31
Programområde 1, mål 1.2
Aktörer och samverkansparter inom GRs teknik-, vård- och
omsorgscollege.
Mål 1:2 har inga deltagare
6 749 592 kr
6 749 592 kr

* Projektet bedrivs i både Halland och Västra Götaland

Projektet College Väst ska möta behov och mål i projektet genom att organisera sig som ett
paraplyprojekt med tre delprojekt. Delprojekt 1, Teknikcollege i GR. Delprojekt 2, Vård- och
omsorgscollege i GR. Delprojekt 3, Livsmedel och Gröna näringar i GR och Halland.
Projektets huvudmål är att:
1. Vidareutveckla det arbetsförlagda lärandet, kvalitetssäkra och säkra återcertifiering av
befintliga college genom samverkan.
2. Kartlägga förutsättningar för nya samverkansstrukturer inom området Livsmedel och
Gröna näringar.
3. Förstärka strategiska samverkansstrukturer.
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GPS Halland
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget

Falkenberg kommun
Västsverige
2016/00528
Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar
2017-02-01 – 2018-12-31
Programområde 1, mål 1.2
Pedagogisk personal, skolledare och studie- och
yrkesvägledare i de halländska kommunerna
2 742 989 kr
2 742 989 kr

GPS Halland är ett projekt som drivs av Falkbergs kommun i samarbete med Region Halland
och övriga kommuner i regionen. Projektet ämnar med ett perspektiv på personer 1-64 år, ta
ett helhetsgrepp över studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Projektet
fokuserar extra på genusperspektiv, etableringsgrad och metoder för att minska skolavhopp.
Projektet är nytänkande och tar ett helhetsgrepp där matchning med näringslivets behov
genomsyrar projektet och knyter an till kompetensplattformsarbete och Kompetensråd
liksom skolor.
Digga Halland
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare

Högskolan i Halmstad
Västsverige
2018/00007
Stärkt digital kompetens för vård- och omsorgssektorn
2018-08-01 – 2020-07-31
PO1.1
Anställda inom vård- och omsorgssektorn i Region
Halland och de halländska kommunerna
6 982 deltagare, 5 935 kvinnor och 1 047 män samt cirka
80 deltagare från programområde 2.

Privat medfinansiering
Offentlig medfinansiering
10 495 862 kr
Sökt EU-belopp
20 997 174 kr
Total projektbudget
31 493 036 kr
Digga Hallands syfte är att ge kvinnor och män i vård- och omsorgssektorn i Halland
kompetensutveckling inom digitalisering och därigenom skapa förutsättningar för
medarbetarna, till största delen kvinnor, att vara med och forma sin egen digitala arbetsmiljö
och därmed få en stärkt ställning på arbetsmarknaden.
Projektets huvudsakliga aktiviteter består dels av en webbaserad breddutbildning, dels av
arbetsplatsbaserat lärande ute i verksamheterna hos de deltagande organisationerna.
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Projektet bygger vidare på det nära utvecklingssamarbete mellan akademin och offentliga
aktörer inom vård- och omsorgssektorn i Halland som etablerats under det senaste decenniet.
Det kommer även att koppla an till ett nyligen påbörjat samarbete inom digitalisering och
välfärdsteknik mellan Falkenbergs kommun och Köpenhamn.
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Halland, en region som har en öppen, jämställd och inkluderande
arbetsmarknad
Listan nedan ger en överblick över de beslutade projekten. Därefter beskrivs varje projekt.
Projektnamn
CIVIS
Integration Halland
Arbeta och leva i Väst*
Moving On
KOM mot jobb

Projektägare
Ansökningsomgång 2015:1
Halmstad Kommun socialförvaltningen
Hylte kommun
Ansökningsomgång 2015:2a
Medborgarskolan
Ansökningsomgång 2015:2b
Halmstad kommun
Ansökningsomgång 2016:1
Alice Utveckling AB

* Projektet bedrivs i både Halland och Västra Götaland

CIVIS
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare

Halmstad Kommun socialförvaltningen
Västsverige
2015/00240
Förstudier
2:1
Funktionsnedsatta, sjukskrivna, långtidsarbetslösa
20 kvinnor och 30 män

Medfinansiering, belopp
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget

10 007 064 kr
8 934 072 kr
18 941 135 kr

Sammanfattande projektbeskrivningar
Projektet vänder sig till målgruppen personer med autismspektrumtillstånd och deras
svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Under förprojekteringen 2014 har vi
utkristalliserat flera områden som har hög angelägenhetsgrad för att stärka målgruppens
inträde på arbetsmarknaden; Arbetsmarknad, Stigmatisering, Kommunikation och
Jämställdhet.

Integration Halland
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Programområde/mål
Målgrupp

Hylte kommun
Västsverige
2015/00251
Insatser för nyanlända
2 Ökad övergång till arbete 2:3
Nyanlända
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Antal deltagare
588 kvinnor och 812 män
Medfinansiering, belopp 12 688 322 kr
Sökt ESF- belopp
24 953 751 kr
Total projektbudget
37 642 073 kronor
Projektets målgrupp är nyanlända, det vill säga kvinnor och män i Halland som omfattas av
Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag samt även de personer som fått beslut om
uppehållstillstånd i Sverige, men ännu inte fått någon kommunplacering. Syftet med projektet
är att förstärka, förbättra och komplettera de insatser till nyanlända som utförs inom ramen
för etableringsuppdraget. En grundtanke i projektet Integration Halland är att en utökad
samverkan lokalt och regionalt mellan Arbetsförmedlingen, kommunerna, Halmstad högskola,
arbetsgivare samt organisationer inom den idéburna sektorn skapar bättre förutsättningar för
att möta de utmaningar som finns inom etableringsuppdraget och att ta vara på de
möjligheter som mottagandet av nyanlända innebär.

Arbeta och leva i Väst (ALV)*
Sökande organisation
Medborgarskolan Region Väst
Region/enhet
Region Väst
Diarienummer
2015/00763
Utlysning
Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som
står särskilt långt från arbetsmarknaden
Projektperiod
2016-04-01 – 2019-03-31
Programområde/mål
Programområde 2, Mål 2.3
Målgrupp
Nyanlända eller långtidsarbetslösa, utanför arbetsmarknaden
Antal deltagare
152 kvinnor och 228 män
Medfinansiering, belopp 7 694 467kr
Sökt ESF- belopp
15 281 531kr
Total projektbudget
22 975 998kr
* Projektet bedrivs i både Halland och Västra Götaland

Medborgarskolan har, ihop med Arbetsförmedlingen i Halmstad, Laholm, Hylte, Skövde med
närliggande kommuner och Region Halland, tagit fram ett metodutvecklingsprojekt. Projektet
riktar sig mot personer med utländsk bakgrund och som är i slutfasen av det 2-åriga
etableringsuppdraget och därmed är på ingång till Jobb- och utvecklingsgarantin eller
personer som gått igenom etableringsuppdraget och fortfarande är inskrivna på
Arbetsförmedlingen.
Målsättningen är att underlätta och snabba upp övergången till egen försörjning eller studier
genom att prova nya metoder och angreppssätt. Kontakten med svenska samhället främjas
genom deltagande i Medborgarskolans studiecirklar. Effekterna av aktiviteterna ska
utvärderas för att skapa underlag som kan användas av Arbetsförmedlingen för framtida
upphandlingar avseende kompletterande insatser mot deltagare i slutfasen av
etableringsuppdraget.
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Moving on 2.0
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget

Halmstad kommun/Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltning
Västsverige
2015/00862
Underlätta övergångarna till arbete och studier för unga
2016-05-01 – 2019-04-30
PO2, Mål 2.2
Unga 15-24 år
225 kvinnor och 225 män
11 947 355 kronor
10 515 728 kronor
22 463 083 kronor

Projektet Moving On syftar till att ungdomar i åldern 15-24 år som står långt ifrån
arbetsmarknaden och som bor i socialt utsatta områden i Halmstad ska komma vidare till
studier, arbete eller närmare arbetsmarknaden. Forskning och empiriskt arbete visar att
många av dessa unga lever i ett utanförskap i det svenska samhället, de har ingen
gymnasieutbildning, mår psykiskt dåligt och lever i fattigdom. Många unga upplever en
hopplöshet och har förlorat sin framtidstro. Risk finns även för många att fastna i missbruk
och/eller kriminalitet.
Projektet Moving On kommer därför att göra en kraftsamling kring dessa unga och samverkan
kommer att ske med både offentliga och privata aktörer. Arbetsmetoden kommer att präglas
av ett holistiskt synsätt där ett multikompetent team bestående av många olika kompetenser
kommer att arbeta med ungdomarna. Till detta team kopplas tre insatsområden: Hälsospår,
Samhällsetableringsspår och Näringslivsspår.
KOM mot jobb
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Medfinansiering, belopp
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget

Alice Utveckling AB
Västsverige
2016/00239
Insatser för nyanlända
2016-11-01 – 2019-10-31
PO2, Mål 2.3
Nyanlända samt personer som lämnat
etableringsuppdraget
450 kvinnor och 150 män
9 811 700 kr
8 628 405 kr
18 440 105 kr

Arbetsförmedlingen har tillsammans med projektägaren Alice Utveckling, Studieförbundet
Vuxenskolan, Region Halland samt kommunerna i Kungsbacka, Varberg och Falkenberg tagit
fram ett projekt för kvinnor och män i målgruppen som har lägre utbildning och relativt liten
arbetslivserfarenhet. Projektet arbetar huvudsakligen för att:
• öka möjligheten för utrikesfödda kvinnor och män att etablera sig på arbetsmarknaden.
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• visa på möjligheten för utrikesfödda kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden och ändå
ha en fungerande familjesituation.
• beskriva traditionella kvinnodominerade yrkesområden som har rekryteringsbehov så att
kvinnor och män kan se det som intressanta och möjliga sysselsättningar.
• öppna upp för civilsamhället och folkbildningstraditionen genom samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan och deras medlemsorganisationer samt arbeta med
nätverkande mot arbetsliv, föreningsliv och organisationer.
Under projektets gång finns aktiviteter för deltagarna med inriktning mot både arbetsliv och
mer generella kunskaper i det svenska samhället samt ansökningshandlingar, studiebesök,
företagsbesök och praktik på arbetsplats.
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