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EU-kommissionen har inrättat en europeisk
flyktingfond (European Refugee Fund – ERF)
som ska underlätta för EU-länderna att ta emot
asylsökande och flyktingar. Pengar ur fonden ska
användas till projekt för att utveckla asylprocessen, för integrationsinsatser och för att hjälpa
personer att återvända eller återvandra till sitt
hemland. Målet för fonden är att ge Europa en
gemensam grund och en liknande struktur för
arbetet med asylsökande och flyktingar.
Fondens första programperiod – ERF I –
avslutades 2004 och har fått en uppföljare –
ERF II – som ska verka under åren 2005–2010.
ERF II ska genomföras i två perioder om tre år
vardera. Den första perioden omfattar 2005–
2007. Till skillnad från ERF I har man nu möjlighet att söka medel för fleråriga projekt, upp till
tre år. Den totala summan för perioden 2005–
2007 är ca 75 miljoner kronor. Europeiska flyktingfonden finansierar upp till 50 % av den totala
projektkostnaden. I Sverige är det Migrationsverket som förvaltar fonden. Beslut om medfinansiering av projekt fattas efter samråd med
Integrationsverket.
Vem kan söka pengar?

Programmet är öppet för myndigheter, undervisnings- eller forskningsinstitut, arbetsmarknadsorganisationer, regeringsorgan, internationella
organisationer icke-statliga organisationer och
företag.
Samverkan mellan aktörer är möjliga och
uppmuntras. Privatpersoner kan inte söka pengar
ur fonden.

Verksamhetsområden

Pengarna ska användas till projekt inom områdena
asylprocessen (inklusive återvändande), integration och frivillig återvandring. Verksamheten ska
huvudsakligen finnas i Sverige menkan, då det
gäller återvändande och återvandring, delvis vara
förlagd till utlandet.
Vem ska projektet rikta sig till?

• Personer som söker asyl, har fått asyl eller
uppehållstillstånd som skyddsbehövande i
övrigt eller på humanitära grunder
• Personer vars rätt till tillfälligt skydd håller på
att utredas eller personer som åtnjuter tillfälligt
skydd.
Vad kommer vi att prioritera?

Projekt som ägnar sig åt något av följande
områden prioriteras åren 2005–2007.
• Insatser som medverkar till att utveckla samverkan mellan aktörer inom hela asyl- och
introduktionsprocessen.
• Forskningsinsatser för att identifiera brister och
behov inom åtgärdsområdena för att kunna
utveckla nya metoder inom asyl- och introduktionsprocessen.
• Utveckling av tidiga och samordnade insatser
av samtliga aktörer kring utsatta grupper.
• Främja harmoniseringen av asylfrågor på
EU-nivå.
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Asyl- och introduktionsprocessen är i stark omvandling både nationellt och inom ramen för EU.
Fonden kommer därför särskilt att prioritera
projekt
• som upprättar samarbete med flyktingfondsprojekt i andra EU-länder,
• där målgruppens egna organisationer är
delaktiga.
Projekt med denna inriktning kan finansieras med
upp till 60 % av medel från fonden.
Vi förutsätter även att ni inom ramen för ert
projekt beaktar följande perspektiv:
• Genusperspektiv; för att säkerställa att åtgärderna når hela målgruppen och för att synliggöra
hur verksamheten påverkar kvinnor och män
för ökad jämställdhet.
• Barnperspektiv; som synliggör hur barn och
ungdomar berörs av projektverksamheten och
hur de får komma till tals.
• Samverkansperspektiv; som klargör hur parternas gemensamma arbetsprocess utvecklas.
• Demokratiperspektiv; som synliggör hur ”allas
lika rättigheter och möjligheter” (oavsett kön,
ålder, etnisk bakgrund, sexuell läggning,
kulturell religiös tillhörighet) beaktas i verksamheten.
För ytterligare information om prioriteringar
inom integrationsområdet se Integrationsverkets
webbplats, www.integrationsverket.se. Klicka på
rubriken ”Stöd och bidrag”.
Vilka villkor gäller för medfinansiering från
Europeiska flyktingfonden?

EU-kommissionen och Migrationsverket ställer
höga krav på redovisning av projektmedel och
utvärdering av projektverksamheten. Observera
att projektet inte får gå med vinst.
Samtliga villkor för projektstöd från den
Europeiska flyktingfonden samt regler kring
ersättningsgilla kostnader kommer att finnas i
uppdaterad form på Migrationsverkets webbplats
under hösten 2005.
Att tänka på när finansplanen tas fram

• Samtliga kostnader och intäkter i projektet ska
i efterhand kunna redovisas och styrkas på ett
tillfredställande sätt.

• Det ska finnas en kontaktperson knuten till
projektet som ansvarar för projektets ekonomiska redovisning.
• En finansplan (enligt vår mall ERF II – 2006
ska bifogas ansökan. Mallen finns att hämta på
Migrationsverkets webbplats,
www.migrationsverket.se.
• Om hela projektperioden är längre än ett år,
kommer projektet att ha mer än en redovisningsperiod.
• Europeiska Flyktingfonden finansierar upp
till 50 % av den totala projektkostnaden. Det
krävs därför ytterligare finansiering för att
genomföra ett projekt. Finansplanen ska innehålla samtliga projektkostnader samt uppgifter
om hur projektet i sin helhet ska finansieras.
För projekt med särskilt hög prioritering
kan undantagsvis Europeiska Flyktingfondens medfinansiering höjas till 60 %.
• Denna ytterligare finansiering kan vara
kontant, men den kan även bestå i att en med
finansiär åtar sig att direkt stå för vissa kostnader i projektet, exempelvis kan en partner stå
för lönekostnaden för en anställd projektmedarbetare. I undantagsfall kan även bidrag in
natura t.ex. i form av frivilligt arbete eller
utlånade lokaler godkännas som en form av
medfinansiering.
• Medfinansieringsintyg ska bifogas ansökan.
Europeiska Flyktingfonden kan bara fatta
definitiva beslut om medfinansiering för de
redovisningsperioder där den totala finansie
ringen är fastställd.
• Indirekta kostnader är inte ersättningsgilla
för organisationer vars verksamhet till någon
del är finansierad med offentliga medel (d.v.s.
får anslag eller driftsbidrag från stat, kommun,
landsting eller EU).
För mer detaljerad information när det gäller
budget, se informationsbilaga till Finansplan
ERF – 2006.
Vem fattar besluten?

I Sverige är det Migrationsverket som beviljar
projektmedel ur fonden. Urvalet sker i samråd
med Integrationsverket.

När får jag besked?

Ansökan skickas till:

Beslut kommer att fattas löpande, dock tidigast
februari 2006.

Migrationsverket
Förvaltning och internationella frågor
Internationella samordningsenheten
601 70 Norrköping

När får jag pengar?

50 % av överenskommen ERF-finansiering för
projektets första redovisningsperiod kommer att
betalas ut när kontrakt har tecknats. Resterande
belopp utbetalas efter del- respektive slutredovisning.
Hur ansöker jag?

Ansökningshandlingarna som ska användas finns
att ladda ner från www.migrationsverket.se.
Klicka på rubriken ”EU:s flyktingfond” som du
hittar under ”Asyl och flyktingar”.
Ansökningshandlingarna består av två delar;
en pdf-fil (ansökningsblankett) samt en excelfil
(finansplan).
Alla fälten i ansökningsblanketten och i finansplanen går att fylla i elektroniskt och ska skickas
till adressen gunnel.x.hultin@migrationsverket.se.
Dessutom ska ansökningsblankettens första sida
skickas per post och vara undertecknad av behörig
firmatecknare. Det gäller även för finansplanen
som ska vara undertecknad av budgetansvarig
(t.ex. projektledare). Dessa handlingar måste vara
undertecknade för att ansökan ska vara giltig.
Ansökan ska vara Migrationsverket tillhanda
senast den 15 november 2005.

Vem kan svara på mina frågor?

Kontaktpersoner för fonden är följande personer:
Migrationsverket
Ingrid Lövbom, mottagningsfrågor,
tel. 011-15 66 95
Andres Parts, frågor kring frivillig återvandring,
tel. 08 - 592 504 05
Margaretha Hägglund, mottagningsfrågor,
tel. 060 - 16 36 04
Karin Juhlén, barnfrågor,
tel. 08 – 553 978 17
Ruben Ahlvin, frågor kring vidarebosättning,
tel. 011 – 15 64 72
Integrationsverket
Ulla Fischer, tel. 040 - 96 25 46
Lars-Ivan Nilson, tel. 040 - 96 45 17
Björn Colliander, tel. 011 - 36 14 15
Henry Mårtenson, tel. 011 - 36 14 38
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