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ANSÖKAN TILL EU:S FOND FÖR INRE SÄKERHET
Tema:
Diarienummer:
Obligatoriska fält markerade med*
Sökande organisation*
Projektnamn*
Projektperiod*
Organisationens namn*
Enhet/Arbetsställe*
Adress*
Telefon*
E-postadress*
Organisationsnummer*
PG/BG*
Referens*
Kommer ni att genomföra projektet tillsammans med andra projektpartner?
Om ja, fyll i uppgifterna nedan. Om nej, gå vidare till avsnitt B.
Partnerorganisationens namn
Organisationsnummer
Namn på firmatecknare
Namn på kontaktperson
Beskriv kort vad ni ska göra, hur och varför. Texten kan komma att publiceras på
Beskriv kort vad ni ska göra, hur och varför. Texten kan komma att publiceras på www.polisen.se och används när fondsekretariatet beskriver projektet i rapporter till EU-kommissionen. Tänk på att beskriva projektet för personer som inte är insatta i detaljerna kring er verksamhet.
och används när fondsekretariatet beskriver projektet i rapporter
Beskriv kort vad ni ska göra, hur och varför. Texten kan komma att publiceras på www.polisen.se och används när fondsekretariatet beskriver projektet i rapporter till EU-kommissionen. Tänk på att beskriva projektet för personer som inte är insatta i detaljerna kring er verksamhet.
till EU-kommissionen. Tänk på att beskriva projektet för personer som inte är insatta i detaljerna kring er verksamhet.
Beskriv kort vad ni ska göra, hur och varför. Texten kan komma att publiceras på www.polisen.se och används när fondsekretariatet beskriver projektet i rapporter till EU-kommissionen. Tänk på att beskriva projektet för personer som inte är insatta i detaljerna kring er verksamhet.
a) Till vilken/vilka nationella prioriteringar är projektidén kopplad? Se det nationella programmet och utlysningstexten på
a) Till vilken/vilka nationella prioriteringar är projektidén kopplad? Se det nationella programmet och utlysningstexten på www.polisen.se
b) Vilka aktiviteter som nämns i utlysningen kommer ert projekt att omfatta? Se det nationella programmet och utlysningstexten på
b) Vilka aktiviteter som nämns i utlysningen kommer ert projekt att omfatta? Se det nationella programmet och utlysningstexten på www.polisen.se
E.1 Beskriv i denna del hur ni delat in projektet i arbetspaket och vilka aktiviteter som ni genomför i varje arbetspaket. Ett projekt bör ha minst två arbetspaket; ett för projektledning och ett för konkreta aktiviteter som leder till resultat i projektet. För varje arbetspaket specificeras mål, aktiviteter och resultat för den delen av projektet.
Arbetspaket namn:
Arbetspaketets längd i månader:
Beräknad start (månad/år):
Beräknat slut (månad/år):
Ange så specificerat som möjligt vad arbetspaketet kommer att resultera i. Namn, typ av resultat, i vilken form resultatet kommer etc.
Resultat NR
Namn på resultat
Beskrivning på resultat
Arbetspaket namn:
Arbetspaketets längd i månader:
Beräknad start (månad/år):
Beräknat slut (månad/år):
Ange så specificerat som möjligt vad arbetspaketet kommer att resultera i. Namn, typ av resultat, i vilken form resultatet kommer etc.
Resultat NR
Namn på resultat
Beskrivning på resultat
Arbetspaket namn:
Arbetspaketets längd i månader:
Beräknad start (månad/år):
Beräknat slut (månad/år):
Ange så specificerat som möjligt vad arbetspaketet kommer att resultera i. Namn, typ av resultat, i vilken form resultatet kommer etc.
Resultat NR
Namn på resultat
Beskrivning på resultat
Arbetspaket namn:
Arbetspaketets längd i månader:
Beräknad start (månad/år):
Beräknat slut (månad/år):
Ange så specificerat som möjligt vad arbetspaketet kommer att resultera i. Namn, typ av resultat, i vilken form resultatet kommer etc.
Resultat NR
Namn på resultat
Beskrivning på resultat
Arbetspaket namn:
Arbetspaketets längd i månader:
Beräknad start (månad/år):
Beräknat slut (månad/år):
Ange så specificerat som möjligt vad arbetspaketet kommer att resultera i. Namn, typ av resultat, i vilken form resultatet kommer etc.
Resultat NR
Namn på resultat
Beskrivning på resultat
Ska ni köpa, leasa eller hyra utrustning?
Om ja, besvara dessa frågor, om nej, gå till kapitel "E.3. Tjänster och entreprenad"
Ska ni köpa in en tjänst eller lägga ut delar av projektet på entreprenad?
Om ja, besvara dessa frågor, om nej, gå till kapitel "E.4. Utbildning"
Ingår utbildning i projektet?
Om ja, besvara dessa frågor, om nej, gå till kapitel "F. Finansiering"
Total budget*
Belopp som söks från fonden för inre säkerhet*
Egenfinansiering*
Kompletterar projektet andra insatser finansierade av EU, t ex projekt som tidigare tilldelats stöd från fonden eller dess föregångare Gränsfonden, Programmen för Förebyggande och bekämpande av brott (ISEC) och Förebyggande, beredskap och konsekvenshantering när det gäller terrorism och andra säkerhetsrelaterade risker (CIPS)?
Sanningsförklaring
Undertecknad  är behörig att företräda Sökanden och dennes eventuella Projektpartners (fortsättningsvis ”Sökandena”). Sökandena ansöker härmed om EU-bidrag enligt den budget och den projektbeskrivning som framgår av ansökningshandlingen. Undertecknad garanterar att informationen i ansökningshandlingen är korrekt och fullständig och att Sökandena inte mottagit andra EU-medel för att genomföra projektet.
Undertecknad garanterar på heder och samvete att Sökandena inte befinner sig i någon av de situationer som framgår av artikel 131.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euroatom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 (fortsättningsvis ”EURATOM”) och som skulle utesluta Sökandena från att motta EU-bidrag. Undertecknad garanterar följaktningsvis att Sökandena: 
a)     inte är i konkurs eller likvidation, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer eller har                   avbrutit sin näringsverksamhet, är föremål för förfaranden avseende dessa omständigheter, eller är i en motsvarande situation till          följd av något liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar;
b)     de själva eller personer med befogenhet att företräda dem eller fatta beslut på deras vägnar eller som på annat vis kontrollerar dem inte har fällts för brott mot yrkesetiken enligt lagakraftvunnen dom av en behörig myndighet i en medlemsstat;
c)     inte har gjort sig skyldiga till ett allvarligt fel i yrkesutövningen, såvida detta på något sätt kan styrkas av Polismyndigheten, inklusive enligt avgöranden av Europeiska investeringsbanken och internationella organisationer; 
d)     har fullgjort sina skyldigheter att betala socialförsäkringsavgifter eller skatt enligt lagstiftningen i det land där de är etablerade eller i det land där Polismyndigheten finns, eller i det land där projektet ska genomföras;
e)     de själva eller personer med befogenhet att företräda dem eller fatta beslut på deras vägnar eller som kontrollerar dem inte i en lagakraftvunnen dom har dömts för bedrägeri, korruption, deltagande i kriminella organisationer, penningtvätt eller någon annan olaglig verksamhet, om denna olagliga verksamhet skadar unionens ekonomiska intressen;
f)      inte är föremål för någon administrativ sanktion utfärdad av Polismyndigheten enligt EURATOM artikel 109.1; 
g)     inte befinner sig i någon intressekonflikt i förhållande till projektet, t.ex. på grund av ekonomiska intressen, politiska eller nationella sympatier, familjeliv eller andra delade intressen;
h)     inte har lämnat felaktiga uppgifter till Polismyndigheten i fråga om de krav som måste uppfyllas för att få delta i ansökningsförfarandet, eller inte lämnat de uppgifter som krävs.
Undertecknad garanterar även att:
-       Sökandena utan dröjsmål kommer informera Polismyndigheten om en situation uppstått som innebär, eller kan komma att innebära, en intressekonflikt;
-       Sökandena inte har och inte heller kommer bevilja, söka, försöka erhålla eller acceptera någon fördel, finansiell eller i natura, till eller från någon part där en sådan fördel antingen är olaglig eller involverar korruption, direkt eller indirekt, om handlingen är sådan att den kan innebära ett incitament eller en belöning hänförlig till ansökningsförfarandet;
-       Sökandena har lämnat korrekt och fullständig information genom hela ansökningsförfarandet.
Undertecknad godtar att Sökandena kan komma att bli föremål för administrativa och finansiella sanktioner om oriktiga, vilseledande eller ofullständiga uppgifter lämnats i samband med ansökningsförfarandet. Undertecknad godtar även att EU-kommissionen, revisionsrätten och europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) har rätt att utföra revision och genomföra utredningar i enlighet med sina respektive befogenheter1.
Undertecknad intygar att Sökandena har rätt att söka bidrag enligt de kriterier som framgår av utlysningen och de regelverk som styr EU:s fond för inre säkerhet.
Undertecknad intygar att Sökandena har tillräckliga finansiella och operativa resurser att genomföra projektet.
Undertecknad intygar att Sökandena accepterar standardvillkoren i bidragsavtalet.
Undertecknad intygar att Sökandena ansvarar för förvaltningen, samordningen, förberedelserna och implementationen av projektet och inte i samband därmed agerar som någons mellanhand.
Undertecknad intygar att Sökandena kommer att respektera samtliga etiska principer och vid var tid tillämplig internationell-, EU- och nationell lagstiftning rörande etiska frågor under projektets gång. Undertecknad är även införstådd med att det åligger Sökandena att utan dröjsmål informera Polismyndigheten om en annan ansökan med motsvarande innehåll beviljats EU-medel efter att denna ansökan ingivits.
___________________________
1I enlighet med vad som bland annat anges i artikel nr. 131.5 EURATOM, artikel 145 i förordning nr. 1268/2012 och artikel nr. 5 i förordning nr. 514/2014.
Personuppgifter 
Polismyndigheten kommer att behandla de personuppgifter som framgår av ansökan, t.ex. namn, adresser, kontouppgifter m.m., i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig och behandlar endast uppgifterna för att utvärdera ansökan, utbetala eventuella medel samt för att kunna följa upp och granska projektet och ansökan. Behandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna utföra sina uppgifter som ansvarig myndighet enligt förordningen (2016:10) om förvaltning av fonden för inre säkerhet och som ett led i myndighetsutövning. Polismyndigheten kan komma att lämna ut personuppgifter till EU-kommissionen, revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).
Ansökningar lagras digitalt till och med 31 december 2028 oavsett om de beviljas ekonomiskt stöd eller inte. Eftersom ansökan blir en allmän handling hos Polismyndigheten kommer den också att hanteras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningens reglering om bevarande och gallring av allmänna handlingar. På www.polisen.se/personuppgifter finns mer information om Polismyndighetens personuppgiftsbehandling, t.ex. om rätten att begära information, rättelse eller radering av personuppgifter. Där finns också kontaktuppgifter till Polismyndighetens dataskyddsombud.
Undertecknas av behörig firmatecknare i Sökandens organisation
Namnteckning
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