ASYL-, MIGRATION- OCH
INTEGRATIONSFOND
Laglig migration, Flyktinghjälp, Asylsökande, Integration och Återvändande

Den nya fonden för asyl, migration och integration rör hela migrationsprocessen – vilket öppnar upp för
bredare projekt än tidigare. Fokus ligger på en integrerad hantering av migrations- och
integrationsfrågor samt att täcka olika aspekter av EU:s gemensamma migrations- och
invandringspolitik. Programperioden är 2014-2020.

Mål och utformning av fonden
Asyl-, migration- och integrationsfonden (AMIF) kommer
stödja åtgärder som rör asyl, laglig migration och
integration av tredjelandsmedborgare samt insatser för
återvändande. Prioriterat är:
o
o

Integrerad
hantering
av
migrationsoch
integrationsfrågor,
Att täcka olika aspekter av EU:s gemensamma
migrations- och invandringspolitik.

Fonden möjliggör betydligt bredare projekt än vad SOLIDfonderna tidigare gjort. Medfinansiering kommer vara
möjligt till projekt som liknar dagens flykting-,
återvändande- och integrationsfonder. Viss förenkling av
regler kommer också göras.

Tidsplan
AMIF antogs av Europaparlamentet och ministerrådet den
16 april 2014. Migrationsverket har tagit fram ett förslag
till nationellt program för Sverige med prioriteringar och
insatser för Sverige.

Finansiering och budget
Enligt den text som antagits i Europarlamentet är Asyl-,
migrations- och integrationsfondens budget 3,1 miljarder
euro för tidsperioden 2014-2020. 2,4 miljarder euro
kommer gå direkt till medlemsländerna.

Kort om Asyl, migration och
integrationsfonden
o Budget: 27,7 miljarder kronor (3,1 miljarder
euro)
o Tidigare program: SOLID
o Ansvarig svensk myndighet: Migrationsverket
o Hemsida:
http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/financing/fundings/migration-asylumborders/asylum-migration-integrationfund/index_en.htm
o Migrationsverkets hemsida:
http://www.migrationsverket.se/Andraaktorer/Projektstod/EU-fonder.html

Minst 20 procent av de 2,4 miljarder euro som
medlemsländerna får måste gå till åtgärder för att stödja
laglig migration och främja integration av invandrare.
Ytterligare 20 procent är öronmärkta till asylåtgärder.
För att uppmuntra till solidaritet mellan EU-länderna
kommer det land som tar emot flyktingar och asylsökande
från andra EU-länder eller länder utanför EU att få ett
schablonbelopp på 6000 euro för varje vidarebosatt
person. Summan höjs till 10 000 euro för utsatta personer
eller personer från prioriterade områden, t ex Syrien eller
Ukraina.
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