Beskrivelse af rammer og krav for pulje vedr. Social Inklusion
EU’s Socialfond
Vækstforum har et mål om at erhvervsfrekvensen i Syddanmark skal øges. I den nye
Strukturfondsperiode skal mindst 20 % af midlerne fra Den Europæiske Socialfond anvendes til
at øge arbejdsudbuddet blandt forskellige særligt udfordrede grupper. Målgruppen for
indsatsen er således personer, der ikke kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet uden
støttende indsats, og hvor den ordinære indsats ikke er tilstrækkelig.
Vækstforums har besluttet, at indsatsen for Social Inklusion skal ske inden for to af de
indsatser som er beskrevet i EU’s Socialfondsprogram. Det drejer sig om følgende to:
·
·

Indslusningsforløb via virksomheder til arbejdsmarkedet
Indslusningsforløb til arbejdsmarkedet via socialøkonomiske virksomheder med
beskæftigelsesfremmende formål

Det specifikke mål for socialfondsindsatsen er at øge beskæftigelsen for personer på kanten af
arbejdsmarkedet.
For at sikre en så vækstrettet indsats som muligt, fokuseres indsatsen på indslusningsforløb til
arbejdsmarkedet og Socialøkonomiske virksomheder – i begge tilfælde fortrinsvis målrettet
private virksomheder.
Vækstforum lægger vægt på, at der i den syddanske indsats særligt er fokus på
indsatser/områder, som ikke dækkes af eksisterende tilbud og midler, hvor der er brug for
udvikling af nye løsninger og hvor Syddansk Vækstforum kan igangsætte initiativer inden for
de rammer, som Socialfondsprogrammet giver mulighed for.
Målgruppen for indsatsen under Socialfonden er personer, der ikke kan opnå tilknytning til
arbejdsmarkedet uden støttende indsats, og hvor den ordinære indsats ikke er tilstrækkelig.
Det vil som udgangspunkt sige:
·
·
·
·
·

Fleksjobvisiterede med lille arbejdsevne, som fx kun kan arbejde få timer
Førtidspensionister
Personer i ressourceforløb
Udsatte kontanthjælpsmodtagere, herunder unge og indvandrere, der er i risiko for at
ende i førtidspension eller med meget svag tilknytning til arbejdsmarkedet, samt
nyankomne flygtninge med særlige udfordringer, som fx traumer
Øvrige udsatte personer langt fra arbejdsmarkedet.

Hvordan ser det ud i Syddanmark
Syddansk Vækstforum har foretaget en mindre kortlægning af indsatsfeltet. Kortlægningen er
foretaget med udgangspunkt i tre kategorier:
1. Fakta om målgruppen i Syddanmark jf. ovenstående målgruppedefinition
2. Eksempler på Best Practice – baseret på eksisterende analyser og viden
3. Væsentligste barrierer for udrulning i Syddanmark – baseret på eksisterende analyser
og viden
CABI (Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats) har udarbejdet en kort rapport med
udgangspunkt i ovenstående.

De overordnede konklusioner i rapporten er bl.a.:
Kortlægningen viser, at der pt. er knap 100.000 udsatte personer på de udvalgte offentlige
forsørgelsesydelser i Region Syddanmark. De er fordelt således:
·
·
·
·
·
·

16.880 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
5.151 aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere
55.480 førtidspensionister/personer i skånejob
1.759 ressourceforløbsydelsesmodtagere
3.544 ledighedsydelsesmodtagere
14.882 i fleksjob

Særligt interessante elementer
· Hele 44,5 % af de aktivitetsparate er i beskæftigelse 6 mdr. efter gennemført løntilskud
i privat virksomhed. (13,8 % for virksomhedspraktik og 11,7 % efter
vejledning/opkvalificering)
· 17,4 % af virksomhederne tilbyder virksomhedspraktik / løntilskud til målgruppen
· 59,6 % af personerne i flexjob har et flexjob med under 10 timer ugentligt
· Kun 2,5 % af førtidspensionisterne er i skånejobs
· Det er en udfordring at Socialøkonomiske virksomheder ikke har volumen nok til at
kunne agere som eks. underleverandør
På baggrund heraf ønsker Vækstforum ansøgninger særligt inden for følgende områder:
·

Indslusningsforløb via virksomheder til arbejdsmarkedet, herunder det mål, at øge
antallet af virksomheder der tilbyder virksomhedspraktik og job med løntilskud til
målgruppen.

·

Indslusningsforløb til arbejdsmarkedet via socialøkonomiske virksomheder med
beskæftigelsesfremmende formål, herunder at øge volumen i eksisterende
socialøkonomiske virksomheder.

Krav og kriterier
Vækstforum stiller følgende krav og kriterier til grund for vurdering af projekterne:
Krav
·
·
·

Projekterne skal ligge inden for retningslinjerne i det danske Socialfondsprogram
Projekternes fokus skal være på indsatser/områder, som ikke dækkes af eksisterende
tilbud og midler, og hvor der er behov for nye løsninger.
Forankring af indsatsen skal være en integreret del af projektet.

Kriterier
Vækstforums tværgående kriterier lægges til grund for vurderingen af ansøgningerne.
Endvidere lægges følgende kriterier til grund for vurderingen:
·

I hvilket omfang aktiviteterne er rettet mod private virksomheder, der opererer på
markedsvilkår.

Krav ift. effektmål
I ansøgningsskemaet til strukturfondene er der opstillet en række indikatorer for resultat og
effektmål i forhold til indsatsområdet social inklusion. Det er eksempelvis:

·
·
·
·

Deltagere, der er beskæftiget i socialøkonomiske virksomheder umiddelbart efter
deltagelse
Deltagere der kommer i arbejde, herunder som selvstændige erhvervsdrivende,
umiddelbart efter deltagelsen
Erhvervsinaktive deltagere, der er jobsøgende umiddelbart efter deltagelsen
Deltagere der er i arbejde, herunder som selvstændige erhvervsdrivende, 6 måneder
efter deltagelsen

Vækstforum vil vurdere projekterne ift. deres effekt på ovenstående indikatorer
Økonomi
Der er afsat 27,5 mio. kr. af Socialfondsmidler i puljen. Finansieringen fra Socialfonden kan
udgøre op til 50% af de samlede støtteberettigede udgifter.
Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen på ansøgninger til puljen, er den 11. maj 2015, med forventet behandling på
Vækstforums møde den 22. september 2015.

