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Information till deltagare på Partnerskapsbörsen

Partnerskapsbörsen 17-18 februari
En möjlighet att träffas, diskutera och utveckla våra projektidéer vidare!
När och var?
Lunch till lunch 17-18 februari, Bryggarsalen Norrtullsgatan 12, Stockholm. Konferensen är
avgiftsfri vilket inkluderar mat och alkoholfri dryck. Däremot kan projektet inte finansiera
deltagares resor eller logi.
Om partnerskapsbörsen
Idén om partnerskapsbörsen är att organisationer ska kunna spela in sina idéer till
partnerskapet och börsens deltagare, att de som finns på plats tar till sig dessa och försöker
se det unika i varje idé men också helheten. Möjlighet till omformulering av både innehåll och
vilka som är med kring en idé ska vara öppet till slutet av börsen. Utvecklingsgrupper som
bildats kring en idé, tar styrgruppen ställning till den 1 mars och de fattar då slutgiltigt beslut
om tilldelning av medel för fortsatt arbete under våren.
Projektidéer och vad händer efter partnerskapsbörsen?
Vi har nu 37 projektidéer inskickade. De varierar i omfång, inriktning på vad som vill
åstadkommas. Vissa är avgränsade andra mer generella. En del fokuserar tydliga målgrupper,
medan andra fokuserar strukturer och samverkan på olika sätt. ESF-rådets beslut om PIACS
ger oss förutsättningen att vi maximalt kan stödja 20 utvecklingsgrupper. Det tillsammans
med att det kanske finns värden i att bredda grupperna kring utvecklingen av idéer, gör att ett
mål med Partnerskapsbörsen är att deltagarna ska söka kopplingar mellan olika idéer och
aktörer som är naturliga och stärker möjligheterna att nå bra resultat.
Om det trots arbetet på Partnerskapsbörsen återstår fler än 20 idéer som vill arbeta i
utvecklingsgrupper, måste projektets styrgrupp fatta beslut om att prioritera de
utvecklingsgrupper som de bedömer har bäst förutsättningar att skapa förslag som ESF-rådet
i sin tur prioriterar att göra genomförande-utlysningar baserat på. Styrgruppen träffas och tar
beslut om projektidéer den 1 mars.
Till alla deltagare på partnerskapsbörsen
Du som deltagare på partnerskapsbörsen är oerhört viktig för din organisation och den
projektidé som har skickats in och/eller som ni är intresserad av att delta i. Projektledning i
PIACS ser att du som deltagare har tre uppgifter under partnerskapsbörsen.
Tre uppgifter för alla deltagare under Partnerskapsbörsen:
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1. Hitta kopplingar mellan idéerna och se helheten
2. Utveckla idéerna, gör dem mer konkreta och skarpa
3. Forma nya eller utvidgade utvecklingsgrupper kring idéerna
Vi kommer att använda en kombination av metoder för dialog som gör det möjligt för oss att
tillsammans värdera, sortera och prioritera bland inkomna idéer.

Program
Onsdag 17 februari
12.00

Partnerskapsbörsen inleds med en gemensam lunch

13.00-17.00 Presentation av PIACS och vi sätter igång eftermiddagens pass!
Fokus på idéutveckling, gruppdiskussioner och att hitta samarbetspartners.
Under dagen görs avstämningar för att möjliggöra översikt kring hur samtalen
och gruppbildningen utvecklas.
17.00-18.30 Mingelkväll – vi avslutar dagen tillsammans!
Torsdag 18 februari
09.00

Partnerskapsbörsen dag 2 startar igång

09.30-11.45 Fortsatt arbete för idéutveckling
Fokus denna dag är att ta fram underlag för beslut av projektidéer.
11.45-12.00 Avslutning partnerskapsbörsen

Varmt välkomna till partnerskapsbörsen 17-18 februari!
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Urvalskriterier
Styrgruppen för PIACS-projektet beslutade 151210 om följande urvalskriterier som ska ligga till grund
för bedömningar av inkomna förslag till utvecklingsidéer. Syftet med urvalet är dels att begränsa
antalet idéer till den maximala summan av 20 st, enligt ESF-rådets beslut 2015/00493, 00495, dels att
åstadkomma så goda förutsättningar som möjligt för kommande genomförandeprojekt att kunna
uppnå målet om att stärka civilsamhällets/den sociala ekonomins förmåga att stödja de som står långt
från arbetsmarknaden.

Relevans :
– Koppling till ESFs målgrupper?
Är det möjligt att utläsa en tydlig koppling till en eller flera av utlysningens fem målgrupper?
– Överensstämmelse med ESF Nationella handlingsplanen?
Prioriterat område 1: Myndigheters arbetssätt samt deras samverkan med det omgivande samhället
för att stödja social delaktighet och deltagande i studier eller arbete
Prioriterat område 2: Koppling mellan utbildning och arbetsmarknad för ett inkluderande och
efterfrågestyrt utbildningssystem
Prioriterat område 3: En inkluderande och tillväxtgenererande arbetsmarknad för redan anställda och
för de som är på väg in
Prioriterat område 4: Civilsamhällets organisationers och den sociala ekonomins bidrag till den
nationella arbetsmarknadspolitiken
– Koppling till utlysning för ESFs förstudie?
Är det tydligt att den föreslagna idén bidrar till de mål som utlysningen lyfter fram? Följande är ett
citat ur utlysningen där huvudsakligt fokus beskrivs:
”Fokus för Svenska ESF-rådets Nationella handlingsplan ligger på att komplettera och
förstärka nationella myndigheters arbete liksom samverkan mellan civilsamhällets
organisationer, myndigheter och näringsliv. Det handlar även om kompetensutveckling
för berörda myndigheters medarbetare kring socialt företagande och annan idéburen
verksamhet men också kompetensutveckling för verksamma inom civilsamhällets
organisationer och den sociala ekonomin. Många organisationer inom sektorn levererar
tjänsten inom välfärden och här behövs t ex stöd i att bli mer konkurrenskraftiga.”
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Följande tre satsningar ska prioriteras, enligt utlysningen:
- Kompetenta chefer, ledare och medarbetare i civilsamhället och sociala ekonomin.
- Kompetenta leverantörer i sektorn av bland annat välfärdstjänster
- Inkluderande arbetsplatser i sektorn med olika kompetensprofiler och arbetsförmågor
– Är hänsyn tagen till de horisontella kriterierna jämställdhet, tillgänglighet, hållbar utveckling (miljö)
och lika behandling och icke-diskriminering?
Finns det problembeskrivningar och förslag om hur dessa ska bearbetas i den inskickade idén?
– Bedöms grundidén kunna på ett avgörande sätt bidra till att öka civilsamhällets förmåga att i
samverkan med myndigheter bidra till att uppnå arbetsmarknadspolitiska mål?

Realism:
– Bedöms de sökande ha resurser och förmåga att åstadkomma en eller flera
genomförandeansökningar under projekttiden?
Detta måste tolkas som under förstudieåret eftersom vilken organisation eller partnerskap av
organisationer som helst kan söka projekt-stöd i genomförandefasen, dvs efter förstudien.
– Bedöms de sökande ha mandat att utöva ett aktivt ägarskap för idéutvecklig och skrivprocess? –
Bedöms de sökande kunna mobilisera ett partnerskap som är tillräckligt omfattande och starkt.
Som ovan, under förstudieåret.
– Bedöms de sökande kunna uppnå tillräcklig lokal/regional och nationell förankring?
Som ovan, under förstudieåret.
Bedöms projektidén vara möjlig att skala upp, dvs att den kan genomföras på flera platser än den
ursprungliga, med hållbarhet?

De två projektansökningarnas inriktningar
Styrgruppen ska också ta hänsyn till de speciella prioriteringar som CIA och PIA har att utgå från:
CIA: kartläggning av civilsamhällets/social ekonomis befintliga verksamheter och en forskningsöversikt
över publicerade akademiska studier kring civilsamhället/social ekonomis roll i
arbetsmarknadspolitiken
PIA: stöd och prioritering av socialt företagande.
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Råd till utvecklingsgrupperna på Partnerskapsbörsen






Se till att alla kommer till tals och att vi behandlar varandra respektfullt.
Fokusera på det som spelar roll för uppgiften
Lyssna för att förstå, respektera varje deltagares lärande
Uppmuntra alla att bidra
Vill man bilda en ny grupp för fruktbara samtal – tveka inte - gör det

Tänk på att:





Vilka som än kommer är rätt personer!
Vad som än händer är det enda som kan ske!
När det än börjar är det rätt tid!
När det är slut så är det slut!

”Lagen om två fötter” kan du inte längre bidra till samtalet i gruppen eller känner att gruppen
inte bidrar till att utveckla din idé-använd den här lagen och gå till en annan grupp.

Uppgiften
1. Hitta kopplingar mellan idéerna och se helheten
2. Utveckla idéerna, gör dem mer konkreta och skarpa
3. Forma nya eller utvidgade utvecklingsgrupper kring idéerna

Gruppens eget ansvar:







Inled gärna med en runda i gruppen där alla får berätta vilka de är och vilken/vilka
utvecklingsidéer de representerar.
Notera från början på blädderblocket vilka som finns i med i gruppen, vilken
organisation de kommer från och numren på de utvecklingsidéer som har samlats. Vid
avstämningarna kommer blädderblocksbladen att fotograferas, så skriv ner några ord
som beskriver kärnan i samtalen i gruppen. Beskriv också stämningen i gruppen med
en liten smiley.
Ta ett nytt blad efter varje avstämning, uppdatera om det är nya personer i gruppen
Använd nyhetsväggen och möjligheten att skriva en kontaktannons. Uppdatera gärna
trädet med i vilken grupp ni befinner er.
Eget ansvar och självorganisering förväntas.

Lycka till!
Projektägare

