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Till nätverket kring VALLE   
 
 

Hej på er alla! 
 
Återkommer till er kring möjligheterna att få på plats ett ESF-projekt med fokus på en 

regional stödplattform för validering i Skåne. 

 

Efter information från och diskussion med ESF har det visat sig att det inte är meningsfullt att 

gå in med en ansökan avseende programområde två (PO 2). De omfattande 

kompetensutvecklande aktiviteter med mera, som det skisserade projektet skulle behöva, är 

inte möjliga att få på plats inom ramen för PO 2. Projektet hade därmed varit tvunget att 

utformas med betydligt mer fokus på individer ur de prioriterade målgrupperna samt få 

karaktär av pilotverksamhet. Detta skulle innebära att projektets strukturpåverkande potential 

väsentligt försvagades. 

 

Men i diskussionen med ESF framgick att målet med och arbetssättet i det skisserade 

projektet med fördel kan passa inom programområde ett (PO 1) – kompetensutveckling med 

mera. Målsättningen är nu att, i dialog med er, utveckla och förankra ett större PO 1 projekt i 

linje med bifogad projektskiss. Det planeras för en utlysning inom PO 1 150715 – 150915, 

projektstart vid årsskiftet 2015/2016.  

 

Redan påbörjat utvecklings- och förankringsarbete kan tack vare den utsträckta tidsramen nu 

bedrivas mer strukturerat och konkret. Vidare bör vi i projektet kunna ta hänsyn och anpassa 

det hela till vad som på nationell nivå kan komma kring validering (närmast vad regeringens 

utredning kring validering utmynnar i). Vi kan även på ett mer konkret sätt koppla projektet 

till Af:s planerade ESF-projekt SKiM – Synliggöra Kompetens i Matchningen. 

 

För att förstärka våra resurser kring utvecklingsarbetet, men framför allt för att få ytterligare 

kunskap inom området, kommer, parallellt med ovanstående, medel att sökas från Svenska 

Institutet (SI) för en förstudie kring validering i Östersjöområdet; ambitionen är att rigga ett 

projekt inom ERASMUS+ (strategiskt partnerskap). Vi planerar att lämna in ansökan till SI 

under april (löpande ansökan). 

 

Hör mycket gärna av er med synpunkter, kommentarer och tips. 

 

Hälsningar 

 

Jan Nilsson 
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