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Förutsättningar för att få medfinansiering från AMIF 

 

Funktionen för fonderna vill förtydliga att såväl stödmottagare som 

projektpartner ska ta del av beviljat stöd från EU. Bidraget från unionens 

budget får inte överstiga 75 % av de totala stödberättigande utgifterna i ett 

projekt enligt artikel 16.3 i förordning 514/2014. Bidraget från unionens 

budget får höjas till 90 % om det rör sig om särskilda åtgärder eller 

strategiska prioriteringar som definieras i de särskilda förordningarna enligt 

artikel 16.4 i förordning 514/2014, och bidraget från unionens budget får 

höjas till 90 % i vederbörligen motiverade undantagsfall så som det 

definieras i artikel 16.5  i förordning 514/2014. 

 

I regelverket som styr AMIF finns inga regler om hur EU-stödet ska delas 

upp mellan stödmottagare och projektpartner. Det är dock viktigt att påpeka 

att en stödmottagare eller projektpartner måste ta del av EU-stödet. 

 

I artikel 2 g) i EU-förordning 514/2014 definieras stödmottagare som följer.  

 
Stödmottagare: mottagaren av ett bidrag från unionen inom ramen för ett projekt, oavsett 

om det rör sig om ett offentligt eller ett privat organ, internationella organisationer eller 

Internationella rödakorskommittén (ICRC) eller Internationella rödakors- och 

rödahalvmånefederationen. 

 

I förordningen finns ingen definition av begreppet projektpartner eller någon 

annan aktör i ett projekt, förutom stödmottagare. Det innebär att alla som tar 

del av ett bidrag från unionen inom ramen för ett projekt anses som 

stödmottagare. 

 

Både stödmottagare och projektpartner måste alltså ta del av beviljad 

medfinansiering från EU i en sådan omfattning som kan anses rimligt med 

hänsyn till projektets budget. En projektpartner kan i projektet inte avstå 

från att ta del av EU-stödet till förmån för stödmottagaren. Detta på grund 

av att enligt regelverket kan en stödberättigad kostnad endast uppstå hos en 

mottagare av ett bidrag från unionen. Tar en projektpartner inte del av EU-

stödet i en sådan rimlig omfattning som ovan nämns kan denne inte heller ta 

upp kostnader som stödberättigade, och inte heller anses vara projektpartner 

i regelverkets mening. 
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För det fall att stödmottagaren eller projektpartnern inte vill ta emot 75 % av 

de stödberättigade kostnaderna ska stödmottagaren eller projektpartnern ta 

emot EU-stöd som ska stå i rimlig proportion1 till projektets omfattning och 

budget samt stödmottagarens aktivitet.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Funktionen för fonderna har bedömt att i rimlig proportion innebär att projektpartnern ska 

ta emot EU-stöd motsvarande minst 5 % av dennes stödberättigade utgifter. 


