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Ansökan till asyl-, migrations- och integrationsfonden

Inrikesministeriet öppnar ansökningsförfarandet för asyl-, migrations- och integrationsfonden 5.3.2018.
Ansökningsförfarandet slutar 29.3.2018 kl. 16.15.

Anslag för vidarebosättning inom Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Asyl-, migrations- och integrationsfonden har ett separat anslag för programmet för vidarebosättning som
betalas till medlemsstater på basis av antalet vidarebosatta kvotflyktingar.

I ansökan för anslaget för vidarebosättning uppgår summan att sökas ur nationella målen 5.1, 5.2 och 6.1
till sammanlagt 9 285 432 euro.

Åtgärder som understöds och belopp av ansökt stöd

I denna ansökan beviljas stöd ur fonden för projekt eller verksamhet som fullföljer de särskilda mål och
nationella mål som sätts upp i det nationella genomförandeprogrammet. De nationella målen som ingår i
detta ansökningsförfarande och den finansiering som delas ut för dessa framgår nedan.

Särskilt mål 5: Säkerställande av kontinuiteten och funktionen hos programmet för

vidarebosättning

Nationellt mål 5.1: Utveckling av myndighetsprocesserna            2 213 095 €

Nationellt mål 5.2: Utveckling av coachning som främjar mottagningen            1 072 337 €

Särskilt mål 6: Säkerställande av att placeringen av kvotflyktingar i kommunerna fungerar

Nationellt mål 6.1: Effektivisering av placering i kommunerna och säkerställande av tillgången

till placering i kommunerna           6 000 000 €

Vem kan söka finansiering?

Stöd kan beviljas offentligrättsliga och privaträttsliga juridiska personer som registrerats i en medlemsstat i
Europeiska unionen. Privatpersoner beviljas inte stöd. Potentiella stödtagare fastställs detaljerat i fondens



nationella genomförandeprogram och i guiden för sökande.

Göra ansökan

Ansökningarna ska göras i det elektroniska EUSA-systemet och sändas genom det elektroniska systemet
senast 29.3.2018 kl. 16.15. Länk till det elektroniska systemet htts://asiointi.eusa-rahastot.fi.

Om det inte är möjligt för den sökande att använda det elektroniska systemet, kan ansökan om stöd också
göras med ansökningsblanketter som finns på adressen http://www.intermin.fi/eusa/tuen_hakijalle.
Ansökningar i pappersform ska sändas per post, och dessa anses ha levererats inom tidsfristen, om kuvertet
har stämplats hos posten senast 29.3.2018 kl. 16.15. Pappersansökningar ska skickas till:
Inrikesministeriet/registratorskontoret, PB 26, 00023 Statsrådet. Ansökan kan också lämnas in till
inrikesministeriets distributionscentral senast 29.3.2018 kl. 16.15. Registratorskontorets besöksadress är
Riddaregatan 2B, Helsingfors. Vid ansökan på en pappersblankett ska referensen ”AMIF 2017-B” antecknas
på kuvertet.  Ansökan sänds på sökandens eget ansvar. Sökanden ska se till att ansökan anländer inom
tidsfristen.

På fondernas webbplats finns sökandens guide och guiden för EUSA-systemet som innehåller närmare
ansökningsanvisningar samt det övriga ansökningsmaterialet.

Behandlingen av ansökningarna

Ansökningar som inkommit efter den utsatta tiden behandlas inte. En förteckning över ansökningar som
mottagit inom den utsatta tiden publiceras på fondernas webbplats.

Ansökningarna behandlas enligt de särskilda målen. Ansökan handläggs inom ramen för det särskilda mål
för vilken den har allokerats.

Projekt eller verksamhet kan få stöd i högst tre år med ett enskilt stödbeslut. Kostnaderna för projektet
eller verksamheten är stödberättigande från och med stödbeslutet eller i särskilt motiverade fall från och
med det datum då ansökan blivit anhängig. Stöd kan dock inte beviljas retroaktivt för projekt eller
verksamhet som redan har avslutats.

Stödbesluten utfärdas senast 30.6.2018. Projekt eller verksamhet som omfattas av detta
ansökningsförfarande ska påbörjas senast 1.10.2018.

Förvaltning av fonderna och kontaktinformation

Inrikesministeriet fungerar som ansvarig myndighet för fonden i Finland.

Kontaktinformation:
Inrikesministeriet
Enheten för internationella ärenden
PB 26, 00023 Statsrådet

E-post:
eusa@intermin.fi
www.eusa-rahastot.fi



Ytterligare information om fonderna och ansökningsförfarandet samt ansökningsmaterial med anvisningar
finns på fondernas webbplats

www.eusa-rahastot.fi


