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Lyckas med EU-projekt

Nu bjuder vi från BirCon på våra erfarenheter från vårt arbete med att hjälpa
organisationer att söka medel från ESF, Europeiska socialfonden och från andra EUfonder. Därför har vi tillsammans med Sensus tagit fram en skrift full av konkreta och
enkla råd och tips. Boken är en komprimering av vår samlade kompetens i ett
lättillgängligt format och vi vill att den kunskapen skall vara öppen för alla som söker
medel från Socialfonden!
Ladda ner boken som en Pdf kostnadsfritt via vår webbplats www.bircon.se
Vill ni gärna ha boken i tryckt version skicka ett mail till oss på bircon@bircon.se.

Uppgradering av befintliga Socialfondsprojekt

För er som har pågående projekt inom programområde 2 finns nu under vissa
förutsättningar möjligheter att uppgradera projektet i ett år med upp till 25% av beslutad
budget. Det handlar om att förlänga projekttiden och utöka budget i projekt som visat sig
vara framgångsrika och som har ambitionen att ta projektverksamheten ett steg vidare.
Läs mer här!
Vi hjälper er förstå förutsättningarna för att göra en uppgradering och är ett stöd i er
projektutvecklings- och ansökningsprocess.
Kontakta oss för mer information på bircon@bircon.se

Nya förprojekteringar i Programområde 2

Under maj månad kommer Europeiska socialfonden, ESF, att utlysa nya förprojekteringar
inom programområde 2. I skrivande stund gäller att dessa förprojekteringar skall gälla
för alla som vill jobba med målgruppen som står utanför arbetsmarknaden och kunna
pågå i max ett år. I Stockholm planeras en närmare utlysningstext presenteras av ESF
den 15-16/5. Indikationen vi fått är att de nya förprojekteringarna kan finansieras till
100% med ESF-medel. Har ni en intressant projektidé som ni tror passar in i
Socialfonden. Kontakta oss på BirCon så hjälper vi er att förverkliga projektet.
Maila oss på bircon@bircon.se för en första kostnadsfritt möte.

Vi har en pool av duktiga EU-projektmedarbetare

En framgångsfaktor för lyckade EU-projekt är erfarna och kompetenta medarbetare i
projektets nyckelroller. Alltför många projekt lider av att man tillsatt olika projektroller
med personal utan tidigare erfarenhet av att driva eller verka i stora projekt inte minst i
projekt som finansieras med EU-medel. Det medför ökade ekonomiska risker för
projektägare och projektparter och gör projektet svårare att driva. Genom BirCon kan
man hyra projektpersonal i en mängd olika expertroller både för tillfälliga toppar och för
mer långvariga uppdrag.
Kontakta oss för mer info: bircon@bircon.se
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