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PROGRAMMET FÖR SYSSELSÄTTNING 

OCH SOCIAL INNOVATION 

Arbete Social inkludering Entreprenörskap Mikrofinansiering Arbetsvillkor Rekrytering 

Syftet med programmet för Sysselsättning och Social Innovation (Employment and Social 

Innovation, EaSI) är att stödja sysselsättning, socialpolitik och rörlighet på arbetsmarknaden inom 

EU. Programmet ämnar även pröva idéer till reformer i praktiken, utvärdera dem och främja de 

bästa idéerna i EU-länderna samt modernisera EU-lagstiftningen och säkerställa effektiv 

tillämpning av den.  

Tre delprogram 

Programmet för sysselsättning och social innovation 

är uppdelad i tre delprogram. 

Delprogram 1 

Det första delprogrammet går ut på att moderinisera 

sysselsättningen och socialpolitiken. Det innefattar 

bland annat prioriteringar som:  

o Socialt skydd, social inkludering och minskning 

och förebyggande av fattigdom  

o Sysselsättning, särskilt för att bekämpa 

ungdomsarbetslöshet 

o Arbetsvillkor 

o Främja hållbar sysselsättning av hög kvalitet 

o Garantera ett fullgott och anständigt socialt 

skydd 

o Bekämpa socialt utanförskap och fattigdom 

o Förbättra arbetsvillkoren 

o Informationsutbyte samt ömsesidigt lärande och 

dialog 

Delprogram 2 

Det andra delprogrammet fokuserar på 

mikrofinansiering och socialt entreprenörskap och 

har som målsättning att:  

o Öka tillgång till mikrofinansiering för sårbara 

grupper som vill starta eller utveckla sitt företag 

o Skapa institutionell kapacitet till 

mikrokreditlåntagarna 

o Stödja utvecklingen av sociala 

företag/socialentreprenörskap främst kopplat till 

förbättrade möjligheter till finansiering 

o Öka tillgången på och tillgängligheten till 

mikrofinansiering för utsatta grupper och 

mikroföretag och öka tillgången till finansiering 

för sociala företag 

o Bygga upp en institutionell kapacitet hos 

mikrokreditgivare 

o Stödja utvecklingen av sociala företag särskilt 

genom att underlätta tillgången till finansiering 

 

Kort om programmet för  
sysselsättning och social 

innovation 
 

o Budget: Hela programmet 8 134,8 miljoner kr 
(919,5 miljoner euro) över hela 
programperioden 2014-2020. Fördelning i 
programmet: 61 procent till modernisering av 
sysselsättning och socialpolitik, 21 procent till 
mikrofinansiering och socialt entreprenörskap, 1 
procent till främjande av yrkesmässig rörlighet. 

o Tidigare program: Eures, Progress-mikrofinans.   

o Ansvarig svensk myndighet: Tidigare 

Arbetsmarknadsdepartementet och 

Socialdepartementet  
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Delprogram 3 

Det tredje delprogrammet går ut på att främja 

yrkesmässig rörlighet. Fokus är bland annat att: 

o Presentera lediga platser för arbetssökande och 

arbetsgivare 

o Utveckla tjänster för rekrytering och anställning 

av arbetare 

o Utveckla flerspråkig digital plattform och 

självbetjäningsverktyg för förmedling av lediga 

platser och platsansökningar 

o Utveckla riktade program för rörlighet, 

ansökningsomgångar, fylla lediga platser, hjälpa 

arbetatagare som kan vara mobila 

o Utveckla och arbeta med Eures (europeiska 

jobbnätverket) överskridande partnerskap (fokus 

utgivning av information, rådgivning, placerings- 

och rekryteringstjänster för gränsarbetare) 

o Ömsesidigt lärande mellan Eures aktörer och 

utbildning av Eures-rådgivare, inklusive 

gränsöverskridande rådgivare inom Eures-

partnerskapet 

o Information och kommunikation för att öka 

medvetenheten om fördelarna med geografisk 

och yrkesmässig rörlighet i allmänhet och om 

Eures verksamhet och tjänster 

Tidsplan 

Inga utlysningar än. 

Vem kan söka? 

EU:s medlemsländer, EES-länder, EFTA-länder, EU-

kandidatländer, potentiella kandidatländer, 

myndigheter (nationella, regionala, lokala), 

arbetsmarknadens parter, arbetsförmedlingar, 

högskolor och forskningsinstitut, organisationer, 

media med flera kan söka finansiering och/eller 

bidrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer information om programmet för sysselsättning och social innovation 

EU-kommissionen Generaldirektrat Sysselsättning, Socialpolitik och Inkludering – www.ec.europa.eu/social  

EU-kommissionens översiktsdokument av EaSI  

EURES-portalen – www.ec.europa.eu/eures 

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D11158%26langId%3Dsv&ei=lTEgU5_WOaWa1AWXv4HQCw&usg=AFQjCNEE_87a3AfB7wiKyOPnJTjRpqQJTw&bvm=bv.62788935,d.Yms
https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=sv

