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Ange det datum när ansökan har skickats till Arbetsförmedlingen.
1. Ansökande organisation/er 
Namn på organisation
Organisationsnummer
Typ av organisation
E-postadress till kontaktperson
2. Ansökans innehåll
Beskriv på vilket sätt era insatser avser synliggöra kompetens, stärka kunskaper i svenska alternativt främja användningen av arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända. Beskriv de planerade insatser som är aktuella för er ansökan under respektive syfte.
2.2 Förväntat resultat
Beskriv vilka resultat/effekter som förväntas på kort sikt (under innevarande år) och lång sikt.
2.3 Central överenskommelse om snabbspår
I de fall det finns en fastslagen central överenskommelse med Arbetsförmedlingen om snabbspår ska den bifogas.
2.4 Tidigare beviljade medel
Om ansökande organisation tidigare har beviljats stöd för främjande- och utvecklingsinsatser ska en redovisning av pågående eller genomfört projekt bifogas. Av redovisningen ska framgå vilka insatser som genomförts samt uppskattning av resultat och kostnader. Vidare ska det framgå av ansökan vilka ytterligare resultat som kan förväntas med de insatser som den nya ansökan avser.
3. Främjande- och utvecklingsinsatser riktas mot följande bristyrken
Fälten i avsnitt 3 behöver endast fyllas i om ansökan avser insatser som syftar till att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet inom bristyrken.   Lämnas tomt om insatserna inte riktas mot bristyrken eller om det finns en fastslagen central överenskommelse om snabbspår mellan ansökande parter och Arbetsförmedlingen.
Bristyrken
Grad av efterfrågan på fem års sikt
4. Målgruppsbeskrivning
5. Tidsplan för genomförande
Mer detaljerad tidsplan kan bifogas. Ansökan får endast avse insatser som genomförs under innevarande kalenderår.
Månad
Typ av aktivitet
6. Beskrivning av genomförande
I de fall Arbetsförmedlingen förväntas vara involverade i genomförandet, ange hur förankring har skett. 
7. Kalkyl för genomförande
Här anges vilka aktiviteter som genomförs inom respektive insats.
Typ av aktivitet
Kostnad
Ansökt belopp
Egenfinansiering
Annan finansiering  (exempelvis andra  bidrag/fonder etc)
Summa
7.1 Summering
Baseras på ovanstående. Mer detaljerad kalkyl kan bifogas.
Total kostnad
Totalt ansökt belopp
Total egen finansiering
8. Bidragsmottagare
9. Undertecknande från ansökande organisation/-er
Underskrift
Namnförtydligande
Befattning
Ansökande organisation
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