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Öppen utlysning inom särskilt mål 6 - risker och kriser inom 

de nationella målen 6.1, 6.2 och 6.7. 

Diarienummer A038.715/2019 

 

 

1. Inledning 

Fonden för inre säkerhet (ISF) ger ekonomiskt stöd till aktiviteter som stärker 

EU:s inre säkerhet. Polismyndigheten är ansvarig myndighet för fonden i Sve-

rige. Ansvarig myndighets uppgifter utförs av fondsekretariatet vid ekonomi-

avdelningen. 

 

Det nationella programmet för Sverige beskriver mål, prioriteringar och aktivi-

teter som är särskilt relevanta för Sverige
1
. Enligt beslut taget av övervak-

ningskommittén 2017-03-28
2
 ska programgenomförandet i Sverige 2016-2020 

fokusera på: 

 

 genomförande av EU- rättsakter i form av direktiv, förordningar och 

beslut som är bindande för Sverige 

                                                 
1
 Sveriges nationella program återfinns på webbsidan för ISF under rubriken Grundläggande 

dokument: https://polisen.se/om-polisen/internationell-verksamhet/verksamhet-inom-eu/fond-

for-inre-sakerhet-isf/  
2 Beslut av Övervakningskommittén för fonden för inre säkerhet om allmän inriktning för 

ISF återfinns på webbsidan för ISF under rubriken Grundläggande dokument: 

https://polisen.se/om-polisen/internationell-verksamhet/verksamhet-inom-eu/fond-for-inre-

sakerhet-isf/  

 

https://polisen.se/om-polisen/internationell-verksamhet/verksamhet-inom-eu/fond-for-inre-sakerhet-isf/
https://polisen.se/om-polisen/internationell-verksamhet/verksamhet-inom-eu/fond-for-inre-sakerhet-isf/
https://polisen.se/om-polisen/internationell-verksamhet/verksamhet-inom-eu/fond-for-inre-sakerhet-isf/
https://polisen.se/om-polisen/internationell-verksamhet/verksamhet-inom-eu/fond-for-inre-sakerhet-isf/
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 förstärkning av pågående EU-samarbeten på området inre säkerhet  

 projekt som ger nationell effekt och ett synbart EU-mervärde 

 

Beslutet fastställer att direkt tilldelning i första hand ska användas vid tilldel-

ning av medel inom målområdena en gemensam viseringspolitik, gränskon-

troller samt att förebygga och bekämpa brott.  I andra hand ska begränsade 

utlysningar användas, t.ex. med angivande av visst tema eller vissa på förhand 

utpekade aktiviteter. 

 

När det gäller målområdet risk- och krishantering ska i första hand begränsade 

utlysningar användas.  

 

Vid bedömning av projektansökningar ska särskilt avseende fästas vid om an-

sökningarna: 

 tillgodoser väl förankrade och tydligt prioriterade behov, 

 kan bedömas leda till konkreta resultat och effekter, 

 inom överskådlig tid leder till resultat, som kan överföras och användas 

i operativ verksamhet. 

 

Förväntade resultat och effekter ska vara mätbara och dokumenteras väl. Om 

ansökan är en fortsättning på tidigare genomförda eller pågående ISF-projekt 

och/eller andra resultat ska det vara tydligt vad som redan genomförts och vil-

ket mervärde projektförslaget bidrar med.   

 

Fonden består av två delar: ISF Gräns och ISF Polis. Den öppna utlysningen 

omfattar enbart insatser inom ISF Polis och särskilt mål 6 (risker och kriser). 

Läs mer om utlysningen, vilka aktörer som berörs av utlysningen samt stödbe-

rättigade aktiviteter under punkt 2 nedan. 

 

2. Målområde och prioritering 

I ansökningsomgång april 2019 är det möjligt att ansöka om projektmedel för 

aktiviteter som ryms inom särskilt mål 6 – risker och kriser och inom de nat-

ionella målen:  

 

6.1 – förebyggande och bekämpning 

6.2 - informationsutbyte 

6.7 – hot och riskbedömning 

 

Aktörer: Relevanta aktörer på området, risk- och hotbedömning, utbildning 

och erfarenhetsutbyten för att öka kunskapen om antagonistiska hot, etc. 

 

Genom utlysningen söker fondsekretariatet projekt som har som syfte att öka 

den svenska förmågan att hantera risker och kriser kopplade till den inre sä-

kerheten. Säkerhetsrelaterade händelser som avses är antagonistiska hot och 

händelser som avsiktligt orsakas av en eller flera personer, exempelvis terro-

ristattacker, sabotage och stöld.   
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Exempel på stödberättigade aktiviteter är inköp av utrustning, ana-

lys/metodutveckling, koordinering och effektiv informationsöverföring mellan 

relevanta aktörer på området, risk- och hotbedömning, utbildning och erfaren-

hetsutbyten för att öka kunskapen om antagonistiska hot, etc. För mer exempel 

på aktiviteter se Nationellt program för fonden för inre säkerhet. 

 

Lokala och regionala aktörer kan medverka i en ansökan, men för att ansökan 

ska beviljas ska nyttan komma hela Sverige till del. Samverkan mellan för 

området relevanta aktörer uppmuntras.  

 

I ansökan ska det tydligt framgå hur projektresultaten ska överföras och an-

vändas i operativ verksamhet. Forskningsinriktade projekt med begränsad 

koppling och förankring i operativ verksamhet prioriteras inte.  

 

3. Sista dag för ansökan  

Sista dag att ansöka är den 27 september 2019 kl. 12.00. 

 

4. Budget för ansökningsomgång och finansieringsgrad 

Ansökningsomgången omfattar ISF-stöd på 25 000 000  kr. 

 

Beviljade projekt kan få maximalt 75 % i EU-stöd. Det krävs 25 % egen med-

finansiering.  

 

Projekten får inte vara finansierade med medel från Europeiska Unionen på 

annat sätt än de medel som söks genom ISF. 

 

5. Villkor för ansökan 

En komplett ansökan om stöd till fonden för inre säkerhet innehåller: 

1. Ansökningshandling med utförlig projektbeskrivning 

2. Projektets budget 

3. Projektets tidsplan  

4. Underlag som visar vem som har rätt att företräda sökanden 

5. Om tillämpligt, avsiktsförklaring från partnerorganisationer 

6. Om tillämpligt, inköpsplan och eventuella inköpsunderlag. Även sö-

kanden som inte är upphandlande myndighet ska fylla i planerade in-

köp i inköpsplanen. Läs mer om vilka inköpsunderlag som avses i 

guide för ansökan. 

 

De dokument som behövs för ansökan kan laddas ner från webbsidan för ISF. 

Det är viktigt att de senaste versionerna av ansökningsblankett och mall för 

budget används (ansökan version 2018-08-14 och budget version 1.6). 

 

I Handledning för projekt inom fonden för inre säkerhet ges utförlig informat-

ion om vad som gäller för ansökan och projekt inom ISF
3
.  

                                                 
3
 Handledningen återfinns på webbsidan för ISF under rubriken Grundläggande dokument: 

https://polisen.se/om-polisen/internationell-verksamhet/verksamhet-inom-eu/fond-for-inre-

sakerhet-isf/  

https://polisen.se/om-polisen/internationell-verksamhet/verksamhet-inom-eu/fond-for-inre-sakerhet-isf/
https://polisen.se/om-polisen/internationell-verksamhet/verksamhet-inom-eu/fond-for-inre-sakerhet-isf/
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Grundläggande dokument 

I nedanstående EU-rättsakter, nationella författningar och dokument finns be-

stämmelser som reglerar hanteringen av fonden. Dessa återfinns även på 

webbplatsen för ISF. 

 

EU-rättsakter och nationella författningar 

 

 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 av den 16 

april 2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integ-

rationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissam-

arbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishante-

ring. 

 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 513/2014 av den 16 

april 2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett 

instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och 

bekämpande av brottslighet samt krishantering 

 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014 av den 16 

april 2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett 

instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering. 

 Förordning (2016:10) om förvaltning av fonden för inre säkerhet 

 Polismyndighetens föreskrifter om förvaltning av fonden för inre sä-

kerhet (PMFS 2016:2, FAP 979-1) 

 

6. Stödberättigande utgifter och krav på dokumentation  

I Handledning för projekt inom fonden för inre säkerhet beskrivs ansöknings-

processen. Dokumentet tar även upp vilka utgifter som är stödberättigande och 

andra krav som gäller för en projektbudget. Sökanden kan enbart få stöd till 

aktiviteter som motsvarar intentionerna i det nationella programmet
4
. 

 

7. Indikatorer 

I ansökan ska sökanden ange vilken/vilka programindikatorer projektet ska 

följas upp mot. Programindikatorerna finns angivna i det nationella program-

met
5
. Sökanden ska även ange vilka projektindikatorer som projektet avser 

använda vid uppföljning av genomförande och resultat.  

 

                                                 
4
 Handledningen återfinns på webbsidan för ISF under rubriken Grundläggande dokument: 

https://polisen.se/om-polisen/internationell-verksamhet/verksamhet-inom-eu/fond-for-inre-

sakerhet-isf/  
5
 Sveriges nationella program återfinns på webbsidan för ISF under rubriken Grundläggande 

dokument: https://polisen.se/om-polisen/internationell-verksamhet/verksamhet-inom-eu/fond-

for-inre-sakerhet-isf/  

https://polisen.se/om-polisen/internationell-verksamhet/verksamhet-inom-eu/fond-for-inre-sakerhet-isf/
https://polisen.se/om-polisen/internationell-verksamhet/verksamhet-inom-eu/fond-for-inre-sakerhet-isf/
https://polisen.se/om-polisen/internationell-verksamhet/verksamhet-inom-eu/fond-for-inre-sakerhet-isf/
https://polisen.se/om-polisen/internationell-verksamhet/verksamhet-inom-eu/fond-for-inre-sakerhet-isf/
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8. Projektlängd 

Projekt kan pågå i 1,2 eller 3 år. Endast kostnader som uppstår under den tid 

som projektet pågår berättigar till stöd. 

 

Projektstart för projekt som beviljas i denna ansökningsomgång är avhängigt 

av nationella finansiella förutsättningar. Preliminärt kan projekt starta 1 de-

cember 2019.  

 

9. Projektansökan samt bilagor 

Ansökningshandling samt bilagor laddas ned från fondens webbplats. Det är 

viktigt att de senaste versionerna av ansökningsblankett och mall för budget 

används (ansökan version 2018-08-14 och budget version 1.6). 

 

10. Kriterier för urval och tilldelning 

Bedömning av en ansökan görs i två steg. Fondsekretariatet gör först en for-

mell prövning av en inkommen ansökan som garanterar att alla ansökningar 

som går vidare till kvalitetsbedömning är giltiga enligt programmets villkor. 

Alla giltiga ansökningar bedöms av fondsekretariatet.  

 

Ansökningarna bedöms utifrån följande fyra bedömningskriterier: 

  

1. Projektets relevans och nytta 

2. Genomförande och kvalitetssäkring  

3. Effekt och spridning   

4. Projektets kapacitet  

 

I den kvalitativa bedömningen ingår även en värdering av projektförslagens 

nytta och relevans. Värderingen görs av myndighetsrepresentanter i ISFs sam-

verkansgrupp, inom vilken tio myndigheter med koppling till inre säkerhet är 

representerade. 

 

En utförligare beskrivning av programmets bedömningskriterier återfinns på 

webbsidan för ISF.  

 

11. Inlämnande av ansökan 

Ansökan skickas per e-post till fondsekretariatet@polisen.se samt skickas 

eller överlämnas komplett (se villkor för ansökan ovan) i original, med under-

skrift av behörig person, till Polismyndigheten på nedanstående adress senast 

den 27 september 2019 kl. 12.00. 

 

Projekten kan innehålla känslig information med olika skyddsvärde. Det är 

den sökande organisationen som bedömer vilket skyddsvärde projektinnehållet 

har och om ansökningshandlingar därmed kan hanteras per e-post eller inte.  

 

Ansökningar med mycket högt skyddsvärde överlämnas personligen eller 

skickas med rekommenderad post till nedanstående adress:  

 

mailto:fondsekretariatet@polisen.se
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Polismyndigheten 

Sekretariatet för fonden för inre säkerhet 

Ekonomiavdelningen 

Box 12256 

102 26 STOCKHOLM 

 

Ansökan ska vara komplett när den skickas in och endast kompletteringar som 

fondsekretariatet efterfrågar godtas efter ansökningsdagens utgång. Ansök-

ningshandlingar inkomna efter ansökningstidens utgång beaktas inte. 

 

12. Kontaktuppgifter till fondsekretariatet  

Polismyndigheten/ekonomiavdelningen är ansvarig myndighet för fonden. 

 

Postadress: 

Polismyndigheten 

Sekretariatet för fonden för inre säkerhet  

Ekonomiavdelningen  

Box 12256 

102 26 Stockholm 

Besöksadress: Polhemsgatan 30 

 

E-post: fondsekretariatet@polisen.se  

Polismyndighetens webbsida: www.polisen.se  

ISFs webbplats: https://polisen.se/om-polisen/internationell-

verksamhet/verksamhet-inom-eu/fond-for-inre-sakerhet-isf/ 

 

 

Telefon:  

Projektkoordinator Carina Hammar 010-564 17 42  

Projektadministratör Carina Malmberg 010-564 17 96  

Gruppchef Christina Jansson 010-563 26 19 

För finansiella frågor, kontakta controller Anna Paganus 010-563 07 41 

 

mailto:fondsekretariatet@polisen.se
http://www.polisen.se/
https://polisen.se/om-polisen/internationell-verksamhet/verksamhet-inom-eu/fond-for-inre-sakerhet-isf/
https://polisen.se/om-polisen/internationell-verksamhet/verksamhet-inom-eu/fond-for-inre-sakerhet-isf/

