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Nyhetsbrev från EU:s fonder för inrikes frågor 1/2023 
 
Programperioden 2021–2027 för EU:s fonder för inrikes frågor har fått en effektiv start. Från den 
första ansökningsomgången under programperioden anslogs totalt mer än 42 miljoner euro till 
projekt som utvecklar migrationsfrågor och inre säkerhet. Finansiering beviljades sju AMIF-, elva 
BMVI- och nio ISF-projekt. 
 
År 2023 inleddes med införandet av det nya EUSA2-systemet. Systemet gör det lättare att göra 
affärer med förvaltningsmyndigheten. I det här skedet kommer systemet att användas av projekt 
som har fått finansiering från utlysningen våren 2022, men under våren utökas användningen och 
nästa utlysning ordnas i systemet. Mer information om kommande sökningar kommer inom kort 
att publiceras på vår hemsida. 
 
Läs årets mest intressanta nyheter i vårt nyhetsbrev. 
 
Beställ nyhetsbrevet  
 

 
Cirka 67 miljoner euro i understöd söks ur EU:s fonder för inrikes frågor 
 
Den andra ansökningsomgången för programperioden 2021–2027 för EU:s fonder för inrikes 
frågor avslutades 1.11.2022. De öppna ansökningarna för ansökningar inom ramen för asyl-, 
migrations- och integrationsfonden (AMIF), instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning 
och viseringspolitik (BMVI) och Fonden för inre säkerhet (ISF) från 3.10 till 1.11.2022 ansökte om 
ett bidrag på totalt cirka 67 miljoner euro. Förvaltningsmyndigheten för fonderna, 
inrikesministeriet, mottog totalt 58 ansökningar. 
 
Totalt 36 ansökningar lämnades in till AMIF-ansökan under hösten och cirka 17,1 miljoner euro i 
bidrag söks. Sex ansökningar lämnades in för BMVI-ansökan och totalt cirka 20 miljoner euro 
ansöktes om bidrag. Totalt 14 ansökningar lämnades in till ISF-ansökan och cirka 20,5 miljoner 
euro för bidrag. 
 
Läs mer på websidan 
 

 
Understödsbesluten blir uppskjuten till mars 
 
Handläggning av ansökningarna från hösten 2022 pågår vid förvaltningsmyndigheten. I 
ansökningsanmälan meddelades att understödsbesluten fattas senast den 28 februari 2022. 
Handläggningen blir uppskjuten så att besluten fattas senast den 17 mars. Vi beklagar 
förseningen. 
 
Under behandlingen kommer förvaltningsmyndigheten att överföra ansökningarna till det nya 
EUSA2-systemet. Behandlingen av ansökningarna fortsätter och understödsbesluten kommer att 
utarbetas i det nya systemet. 

https://eusa-rahastot2021.fi/sv/nyhetsbrev
https://eusa-rahastot2021.fi/sv/-/cirka-67-miljoner-euro-i-understod-soks-ur-eu-s-fonder-for-inrikes-fragor
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EUSA-klinik för ansökan om slututbetalning 
 
Inrikesministeriet ordnar en klinik för ansökan om slututbetalning för projektgenomförarna inom 
EU-fonderna för inrikes frågor under programperiod 2014–2020. På kliniken går man igenom 
tekniska aspekter i anslutning till rapporteringen och svarar på projektgenomförarnas frågor om 
inlämnande av slututbetalningsansökan. Evenemangen går på finska.   
 

 
Kommissionens webbplats är i bruk igen 
 
Uppdateringar av Europeiska kommissionens webbplats har slutförts och webbplatsen är tillgänglig 
igen. På webbplatsen hittar du till exempel en Online Generator med vilken du kan skapa affischer 
för behoven hos finansierade projekt, och en logobank. Webbplatsen är verksam på unionens 
officiella språk. 
 
Europeiska kommisionens webbplats för projekten 
 

 
Nya e-postadresser med ändelsen gov.fi 
 
Som en del av inrikesministeriet införde EU:s fonder för inrikes frågor e-postadresser med 

ändelsen @gov.fi från och med 1.1.2023. Ändringen är ett led i förenhetligandet av statsrådets e-

postsystem och e-postadresser. 

Ny e-postadress är eusa.sm@gov.fi . Också personells e-postadresser har i fortsättningen 
formen fornamn.efternamn@gov.fi. Adressen till EUSA-fondernas webbplats ändras inte. 
 
Läs mer på websidan 

 
 

https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communication/online-generator_en
mailto:eusa.sm@gov.fi
https://eusa-rahastot2021.fi/-/eu-n-sisaasioiden-rahastoissa-otetaan-kayttoon-gov.fi-sahkopostipaate-1.1.2023-alkaen?languageId=sv_SE

