Description of Call for solutions – Örebro

Beskrivning av utlysning av projektmedel – Call for solutions

Under hösten 2020 gjordes en behovsinventering inom området äldres psykiska hälsa, där
verksamheter, föreningar och privatpersoner fick rapportera in vilka behov man såg. Samtliga
av de behov som inkom rörde på olika vis ofrivillig ensamhet och behovet av sociala
kontakter. Några lyfte också utmaningen i att nå dem som mest behöver det.
Det är en stor utmaning att hitta de människor som är mest ensamma, då långvarig ensamhet
riskerar att leda till självisolering från sociala kontakter och samhället i övrigt. Det finns också
ofta en förväntan att andra ska ta kontakt, en förväntan som bottnar i en uppfattning att inte
vilja vara till belastning. Därför kan de personer med störst behov av sociala kontakter vara
svåra att nå med olika insatser för att bryta ensamheten och erbjuda ett socialt sammanhang.
I de grupper som är lättare att nå finns människor som har förstått att det råder ett samband
mellan ensamhet och bristande sociala kontakter som på det sättet också ser en vinning i att
engagerar sig och deltar i olika former av aktiviteter.
Därför behöver vi arbeta på nya sätt för att hitta och engagera den grupp av äldre som vi
dagligdags inte når med insatser för att minska den ofrivilliga ensamheten.

Vi söker nytänkande lösningar

Vi söker nytänkande, innovativa lösningar på äldres behov av sociala kontakter och hur vi ska
kunna nå de som mest behöver det. Inkomna förslag till lösningar ska utvecklas tillsammans
med målgruppen (ofrivilligt ensamma äldre med behov av ett socialt sammanhang) och
de aktörer som ingår (t.ex. näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor).
Den lösning/de lösningar som beviljas medel ska bedrivas som pilotprojekt under maximalt
åtta månader (februari – oktober 2022), med potential att fortsätta bedrivas efter projekttiden
är slut samt potential att skalas upp och spridas.
Samskapande av lösning tillsammans med målgruppen eller andra intressenter kring
målgruppen (exempelvis hälso- och sjukvården, socialtjänsten eller
civilsamhällesorganisationer) bör ingå som en viktig del i projektet.

Projektmedel

Projektbidrag på maximalt 320 000 kr kan sökas. Projektbidraget avser att täcka
projektkostnader såsom faktiska personalkostnader, externa tjänster samt resor och logi.
Som stöd för att räkna ut projektkostnaderna finns en mall för budget,
se utlysningen på vår webplats.

Vad kan du söka projektmedel för?

Projektmedel kan sökas för att pröva en ny lösning för att motverka ofrivillig ensamhet och
möta äldres behov av sociala kontakter. Detta kan innebära sociala, organisatoriska eller
tekniska lösningar eller en kombination av dessa.
Observera att medel inte kan sökas för att finansiera en redan pågående verksamhet. Det
är däremot möjligt att söka medel för att utveckla en befintlig verksamhet, om utvecklingen
är tillräckligt omfattande och nytänkande.
Lösningen ska kunna utföras/erbjudas i hela eller delar av västra länsdelen i Örebro län,
som innefattar kommunerna Degerfors, Karlskoga och Laxå. Pilotprojektet måste dock
inte vara avgränsat till dessa, ett större geografiskt område är möjligt.

Vilka kan söka projektmedel?

Föreningar, företag, offentliga verksamheter och andra typer av organisationer som är juridiska
personer inom Sverige eller övriga EU/H2020 kan söka projektmedel. Me del kan inte sökas av
privatpersoner.
Ansökan har en huvudsökande förening, företag, offentlig verksamhet eller annan typ av
organisation. Om fler aktörer är involverade i ansökan ska detta framgå i ansökan.
Aktörer som beviljas projektmedel behöver inte vara kopplade till västra länsdelen i Örebro län
(innefattande kommunerna Degerfors, Karlskoga och Laxå) men ska kunna erbjuda sin
lösning i hela eller delar av detta område.

Hur går ansökan till

Ansökningar (ifyllt ansökningsformulär enligt mall) skickas till cherries@regionorebrolan.se
senast 2021-11-25.
Ansökningsformulär, mall för budgetuträkning samt bedömningskriterier finns på
utlysningens webplats. Godkända språk för ansökningar är svenska och engelska.
Innan ansökan skickas in ska den sökande ha tagit del av informationen i dokumentet
”Information – om medel beviljas” som finns på utlysningens webplats.

Bedömningskriterier

• Visa om och i så fall hur lösningsförslaget har tagits fram tillsammans med målgrupp.
• Ha en idé om hur man ska nå målgruppen, det vill säga att hitta och engagera den
grupp av ensamma äldre som vanligtvis inte nås.
• Visa hur projektet ska kunna startas, genomföras och avslutas under
projekttiden (8 månader).
• Tydligt visa hur lösningsförslaget erbjuder ett socialt sammanhang och därmed
motverkar ofrivillig ensamhet.
• Vara nytänkande, det vill säga presentera ett lösningsförslag som inte bara innebär
att göra mer av något som redan görs.
• Visa på påbörjat eller planerat samarbete med målgruppen eller med aktörer som
representerar exempelvis näringsliv, offentlig sektor och/eller civilsamhälle, och som
arbetar medskapande och samverkande kring insatsen/lösningen.
• Ha tydliga och mätbara mål samt en plan för hur resultaten ska följas upp.
• Visa hur den föreslagna lösningen är långsiktigt hållbar efter projekttiden är slut.
• Visa lösningsförslagets potential att skalas upp och spridas.
I ansökningsformuläret finns frågor om jämställdhet, offentligt engagemang, öppen vetenskap, vetenskaplig utbildning och styrning1. Svaren på dessa frågor kommer endast att beaktas
om två eller flera lösningar får samma poäng. I så fall kommer poängen från detta avsnitt att
användas som utslagspoäng.

Urvalsprocess

Innan utvärderingsprocessen påbörjas kontrolleras fullständighet och behörighet för varje inlämnad ansökan. I motiverade fall kan de sökande uppmanas att komplettera med klargörande
information, men ändringar i ansökningsdokumenten tillåts inte när ansökan har lämnats in.
Kompletterande dokumentation eller information kommer att begäras elektroniskt och skickas
via ett särskilt e-postmeddelande. I så fall har den sökande 7 kalenderdagar på sig för att göra
begärda kompletteringar.
I den första fasen av utvärderingsprocessen kommer de ansökningar som uppfyller behörighetskriterierna att bedömas individuellt av urvalskommittén. Urvalskommittén består av lokala
CHERRIES-partners i Örebro samt lokala experter inom innovationsarbete.
I den andra fasen av utvärderingsprocessen kommer de tre högst rankade ansökningarna att
bjudas in till ett digitalt möte för att presentera sina föreslagna lösningar för urvalskommittén
och svara på frågor från urvalskommittén.
Efter dessa möten kommer urvalskommittén att träffas för att välja den slutliga lösningen.
Kommitténs beslut kommer att offentliggöras och alla sökande får besked om resultatet.
1 Jämställdhet, offentligt engagemang, öppen vetenskap, vetenskaplig utbildning och styrning är aspekter inom det som kallas RRI –
Responsible Research and Innovation. I CHERRIES-modellen används RRI-aspekter i arbetet med innovationer.

Preliminär tidsplan

• Publicering av utlysningen September 2021
• Sista dag för ansökan 25 november 2021
• Besked muntliga presentationer 10 december 2021
• Muntliga presentationer 14 december eller 16 december 2021
• Besked om beviljade medel 20 december 2021
• Underskrift av projektavtal Januari 2022
• Kick off Februari 2022
• Projektperiod med samskapande Februari 2022 – oktober 2022

Behöver ni stöd i att planera projektet och skriva ansökan?

CHERRIES kan vid behov erbjuda stöd och ”bollplank” i ert arbete med att skriva ansökan.
Kontakta Lena Uvhagen för mer information kring detta.

Kontakt

Lena Uvhagen, Lena Uvhagen, Utvecklingsledare Region Örebro län
Telefon: +4619 602 75 68
E-post: lena.uvhagen@regionorebrolan.se
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