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Utlysning till Migrationsverket specifikt mål 1-2
Asyl-, migrations- och integrationsfonden
EU:s fond för projekt inom asyl, migration och
integration
15 december 2021 – 1 februari 2022
Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) i Sverige ska bidra till en
långsiktigt hållbar migrationspolitik. Sveriges övergripande mål uppnås
genom projekt som arbetar mot något av programmets fyra specifika mål.
AMIF ska bidra till jämställdhet, icke-diskriminering och barns bästa i linje
med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
Målgruppen för AMIF är tredjelandsmedborgare.

Bfd41 2018-04-19

Förvaltande myndighet för AMIF Sverige öppnar en utlysning för projekt
som ska bedrivas av Migrationsverket. Utlysningen är öppen mellan den 15
december 2021 och 1 februari 2022.

Migrationsverket
Fristående funktioner , Fonderna
Besöksadress Slottsgatan 81 Postadress 601 70 Norrköping
Telefon 0771-235 235 Telefax 011-108155
E-post migrationsverket@migrationsverket.se Webbplats www.migrationsverket.se/fonder Organisations nr 202100-2163
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Sveriges nationella program

Sveriges strategi utgår från behov på programmets område i Sverige.
Insatser som genomförs ska vara jämställdhetsintegrerade och alla insatser
som berör barn ska tillgodose barns rättigheter. Fyra strategiska
behovsområden genomsyrar Sveriges strategi: likvärdig behandling, insatser
tidigt, samverkan och digitalisering.
Det nationella programmet har fyra specifika mål
1. Stärka och utveckla alla aspekter av det gemensamma europeiska
asylsystemet, inbegripet dess externa
dimension. Programmet i Sverige ska bidra till långsiktiga
samhällsförändringar som innebär att asylprocessen- och mottagandet har
blivit mer rättssäkert, effektivt, flexibelt och med förstärkt kvalitet för
individen.
2. Stärka och utveckla laglig migration till medlemsstaterna i enlighet med
deras ekonomiska och sociala behov samt främja och bidra till en
ändamålsenlig integration av och social delaktighet för
tredjelandsmedborgare. Programmet i Sverige ska b la bidra till långsiktiga
samhällsförändringar som innebär stärkta möjligheter till laglig migration
till Sverige, en mer sammanhållen, rättssäker, effektiv och flexibel process
för laglig migration och integration. Processen ska vara anpassad efter
målgruppens behov för att öka möjligheterna för målgruppen att etablera sig
i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden den första
tiden i Sverige.
3. Bidra till kampen mot irreguljär migration, stärka ett ändamålsenligt,
säkert och värdigt återvändande och återtagande samt främja och bidra till
en faktisk inledande återintegrering i tredjeländer.
Programmet i Sverige ska bidra till långsiktiga samhällsförändringar som
innebär en utvecklad återvändandeprocess som är hållbar, effektivare,
human och ökar återvändandet och minskar incitamentet att flytta till
Sverige utan laglig grund.
4. Stärka solidaritet och en rättvis ansvarsfördelning mellan
medlemsstaterna, särskilt med avseende på de medlemsstater som påverkas
mest av migrations- och asylutmaningar, bland annat genom praktiskt
samarbete. Programmet i Sverige ska bidra till långsiktiga
samhällsförändringar som innebär att processen för vidarebosättning, men
vid behov också humanitärt mottagande och omfördelning av asylsökande,
fortsätter att utvecklas.
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Tillgängliga medel att söka
I denna utlysning finns 362 miljoner att söka för insatser enligt nedan.
Funktionen för fonderna förbehåller sig rätten att justera beloppet med
anledning av finansiella förutsättningar.
Insatser kan finansieras till 75 % av projektets totala kostnader.
Vilken typ av projekt söker vi i denna utlysning?

Genomförandet av Sveriges nationella program planerar att inledas under år
2022. I denna inledande utlysning av medel inom Sveriges nationella
program söker vi projekt inom två av programmets specifika mål.
Projekt som finansieras ska arbeta mot specifikt mål 1 eller specifikt mål 2 i
enlighet med Sveriges nationella program och sammanfaller med
Migrationsverkets uppdrag inom asylprövning, asylmottagning eller laglig
migration. Migrationsverket är den myndighet i Sverige som har till uppgift
att ta emot, utreda och pröva ansökningar om skydd och övriga
uppehållstillstånd.
Det enskilda projektets mål ska bidra till de effekter som beskrivs inom
respektive specifikt mål i det nationella programmet,
För specifikt mål 1 söker vi projekt som bidrar till något eller några av
följande övergripande resultat.


Insatser som kommer att bidra till ökat lärande och kännedom inom
EU om gemensamma regelverk.



Insatser som kommer att bidra till ökade kompetenser hos
medarbetare inom processen avseende asylprövning och
asylmottagning.



Insatser som kommer att bidra till bättre förutsättningar för
målgruppen att förbereda sig inför nästa steg i processen som
antingen kan vara etablering eller återvändande



Insatser som kommer att bidra till att asylmottagandet har blivit mer
effektivt och anpassat till individers och gruppers behov, med
särskild hänsyn till utsatta grupper och barns rättigheter och behov.



Insatser som bidrar till förbättrade mottagningsvillkor i det svenska
asylsystemet.

För specifikt mål 2 söker vi projekt som bidrar till följande övergripande
resultat.
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Utvecklade system och processer för handläggning inom laglig
migration.

På programnivå mäts projektens kvantitativa resultat med hjälp av
programindikatorer. Ett enskilt projekt förväntas att i möjligaste mål bidra
till kvantitativ måluppfyllelse på EU-nivå för AMIF-fonden genom att
rapportera utfall- och resultat för insatser inom projektet med hjälp av
programmets utfalls- och resultatindikatorer. Vilka kvantitativa indikatorer
som hör till respektive specifikt mål framgår av ansökningshandlingarna.

Vem kan söka?

I denna utlysning är endast Migrationsverket aktuell att söka medel för
projekt med hänvisning till den typ av projekt som efterfrågas i den här
utlysningen.

Urvals och tilldelningskriterier
Urvalsprocessen inleds med en granskning av grundläggande förutsättningar
inför vidare granskning av projektidé. Grundläggande förutsättningar avser
följande formella kriterier: ansökan har inkommit inom utsatt tid, sökanden
är en juridisk person; obligatoriska frågor i ansökan är besvarade på ett
ändamålsenligt sätt; projektperioden löper inte längre än till 31 december
2029; aktuellt stöd från AMIF är korrekt upptaget i budgeten; budgeten
varje år i projektperioden är i balans där aktuellt stöd från AMIF är korrekt
upptaget; sökanden är inte på obestånd eller i konkurs; ansökan är förenlig
med det nationella programmet för AMIF och aktuell utlysning, sökanden
har kapacitet att genomföra projektet; stödet från AMIF utgör inte
dubbelfinansiering eller otillåtet statsstöd; obligatoriska bilagor kan
godkännas; och ansökan kan hänföras till interventionstyper.
Ansökningar som inte inkommit inom utlysningsperioden kommer att
avvisas. Om ansökan inkommit inom utsatt tid och är ofullständig kan
förvaltande myndighet begära att den kompletteras. Om kompletteringen
inte inkommer inom den utsatta tidsfristen kommer ansökan att avvisas. Om
ansökan fortsatt är ofullständig efter komplettering kommer den att avvisas
eller avslås.
Granskning av projektidé
Om grundläggande förutsättningar är uppfyllda gör förvaltande myndighet
en granskning av projektidén. I det här steget poängsätts ansökan utifrån
urvalskriterierna behov, relevans och måluppfyllelse; projektets
genomförbarhet; kostnadseffektivitet; jämställdhet, icke-diskriminering och
barnets bästa; samt spridning. Minimum och maximumpoäng anges i
tabellen nedan.
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Under processen kan förvaltande myndighet begära att ansökan förtydligas.
Förvaltande myndighet ska även vid behov konsultera externa experter som
arbetar på olika offentliga organ och civilsamhällesorganisationer samt
arbetsmarknadens parter inom fondens områden. Migrationsverket kommer
att avslå ansökan om något av urvalskriterierna får 0 poäng. Ansökningar
som inte uppnår minst 65 poäng kommer att avslås. Beslut om stöd från
AMIF kommer därefter att fattas utifrån tillgängliga medel och
ansökningarnas totala poäng.
Granskning av projektidé
Behov, relevans och måluppfyllelse
Projektets genomförbarhet
Kostnadseffektivitet
Jämställdhet, icke-diskriminering
och barnets bästa
Spridning

Poäng
MIN 0/MAX 30
MIN 0/MAX 30
MIN 0/MAX 30
MIN 0/MAX 10

Summa av maxpoäng

110

MIN 0/MAX 10

Praktisk information
Ansökningar inklusive bilagor tas emot och handläggs via e-tjänsten min
ansökan www.minansokan.se
Efter att alla uppgifter som krävs i systemet har fyllts i och ansökan skickats
in ska signeringsunderlag skrivas under och skickas in per e-post till:
fonderna@migrationsverket.se.

Tidsram
Tidigast projektstart för projekt innebär att projekt som medfinansieras av
AMIF tidigast kan starta på utsatt datum. Projektets startdatum bör
fastställas utifrån verksamhetens behov och möjligheter. Om projektstart
sker innan ansökan kommit in ska stödberättigande kostnader vara
hänförliga till tiden efter att ansökan har kommit in.
Utlysningen öppnar
Utlysningen stänger
Tidigast projektstart
Senast projektslut

Välkommen med din ansökan.

15 december 2021
Klockan 17.00 den 1 februari
2022
1 januari 2022
31 december 2029

