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Gruppchefen har ordet 

Ett intensivt år går mot sitt slut och vi arbetar hårt till sista klockslaget för att hinna med allt vi pla-

nerat innan vi går på julledighet. Vi som jobbar i EU-världen är vana vid att arbetet i december, 

januari och februari mest handlar om att titta tillbaka, sammanfatta, analysera och rapportera om 

året som har gått. Samtidigt blickar vi framåt, säkerställer budgeten för nästa år och förbereder 

och planerar för att alla förutsättningar finns på plats för ett ännu mer effektivt förvaltningsmaski-

neri nästa år. 

Det ”gamla” ISF programmet går mot sitt fördröjda slut. De flesta projekten avslutas under 2022, 

men några har valt att jobba på in i 2023 för att uppnå sina mål. Redan under nästa år kommer 

vi kunna börja sammanställa och utvärdera resultaten på programnivå. Det blir spännande att se 

en samlad bild av allt som uppnåtts genom projekten. 

För de ”nya” programmen har genomförandet påbörjats paralellt med programmens formella 

godkännande den 25 juli. Våra program var glädjande nog två av de första som antogs. Som ni 

alla förstår behöver mycket resurser läggas på att tolka det nya regelverket, anpassa rutiner 

samt bygga nya så här tidigt in i programgenomförandet. Det är ibland frustrerande att inte 

kunna ge fullständiga svar direkt eller att behöva justera information när förtydliganden kommer 

från kommissionen. Under året behövde vi också omprioritera och senarelägga några planerade 

aktiviteter, delvis på grund av att vi varit två man kort. 

Men vi fortsätter byggandet av vår förvaltning mot de resultat som vi förverkligar genom de nat-

ionella programmen. Och vi ser fram emot att välkomna två nya kollegor till gruppen nästa år! 

Till sist skulle jag vilja passa på att tacka er som bidragit till de goda resultaten för fonden och 

instrumentet 2022 och önskar er alla en god jul och ett framgångsrikt nytt år! 

Nedan kommer en palett av det vi har gjort och det vi ser fram emot 2023. Trevlig läsning! 
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Genomförandet så här långt 

Två utlysningstillfällen har genomförts under året och 12 projekt har beviljats medel. I januari 

fattas beslut om ansökningarna inskickade i höstens utlysning. Under hösten har förberedelser 

inför 2023 års utlysningar påbörjats och intresset för både fonden och instrumentet är fortsatt 

stort. Det är för tidigt att säga något om resultat, men vi har goda förhoppningar om att få en 

jämn spridning mellan programmålen.  

Vad händer 2023? 

Utlysningar 

Under februari månad är utlysningar öppna för ansökningar till Fonden för inre säkerhet och In-

strumentet för gränskontroll och viseringspolitik. De genomförs utan konkurrens, vilket i praktiken 

innebär att enbart på förhand identifierade projektförslag får lämnas in. Ansökan görs direkt i det 

digitala systemet Min ansökan. Beslut om vilka organisationer som får lämna in ansökningar fatt-

tas i januari. Sista ansökningsdag är den 28 februari.  

Europa i min region 

I vår arrangeras kampanjen Europa i min region av kommissionen. Projekt från fonden och in-

strumentet får genom kampanjen möjlighet att sprida sina resultat via sociala medier och evene-

mang. Gruppen för EU-fonder deltar i kampanjen tillsammans med andra fondförvaltande myn-

digheter. Aktiviteter över hela landet kommer att genomföras av projekt och de flesta i anslutning 

till Europadagen den 9 maj. Information om hur du anmäler ditt projekt publiceras på vår webb-

plats. 

 

 

 

Nätverksmöte i Stockholm 

I juni arrangerar Gruppen för EU-fonder en tvådagars workshop med kollegor från 16 andra 

medlemsländer. Nätverket träffas två gånger per år och har ett roterande ordförandeskap. Under 

mötet diskuterar vi programgenomförandet och delar goda exempel och erfarenheter. Ordföran-

delandet får möjlighet att bjuda in projekt till mötet för att inspirera och sprida vidare projektresul-

tat till andra medlemsländer. Vi ser fram emot lärorika och roliga dagar. 

Mer pengar till Sverige  

Sverige har sökt och tilldelats drygt 25 miljoner extra för insatser inom gränskontroll, viseringar 

och grov organiserad brottslighet. Pengarna betalas ut från den tematiska delen av budgeten 

som kommissionen förfogar över och får enbart användas till utpekade insatser. För Sveriges del 

rör det sig om; 
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✓ utveckling som ger Sverige rätt förutsättningar att införa och upprätthålla EU-lagstift-

ning inom området informationsutbyte (interoperabilitet) 

✓ att koordinera utvecklingen av en europeisk viseringsutbildning (se nedan) 

✓ att medverka i ett pilotprojekt i Costa del Sol i Spanien och bidra till ett europeiskt team 

som ska bekämpa grovt kriminella organisationer 

Projekten förvaltas och följs upp av Gruppen för EU-fonder på Polismyndigheten. 

Viseringsutbildning i framkant – särskild åtgärd inom Instrumentet för 
gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI) 

Visa Code Training project (VCT) 

Migrationsverket utvecklar tillsammans med ett flertal andra länder en EU-gemensam viserings-

utbildning som ska bidra till att länderna tolkar och tillämpar EU:s viseringsregelverk på samma 

sätt. En utbildning om åtta moduler tas fram i samråd med experter och leverantörer. Utbild-

ningen är webbaserad men kommer med största sannolikhet ha inslag av fysiska möten. 

 

”Det är av strategiskt intresse för EU att säkra kvaliteten på viseringsutbildningen och värdefullt 

för Sverige att på detta sätt aktivt bidra till en gemensam tillämpning av regelverket för vise-

ringar”, säger projektledaren Christopher Walden. 

Bakgrund 

Regelverket för visum till EU är i hög grad harmoniserat. Idag finns dock ingen gemensam utbild-

ning för tjänstemän som arbetar med visumansökningar utan varje medlemsstat utvecklar sin 

egen. Utformning och innehåll varierar därför från land till land, vilket riskerar att leda till olika till-

lämpning av regelverket.  

 

Vad händer nu? 

Under hösten har projektet haft sin kick-off i Stockholm, med representanter från projektets alla 

delar och deltagande från alla partners – Polen, Spanien, Tjeckien, Tyskland, och Sverige.  

”Efter intensiva dagar har arbetsgrupperna redan börjat sitt arbete i att utveckla utbildningspa-

ketet, och första modulen förväntas vara färdig i april 2023”, berättar projektkoordinatorn Gabri-

ela Figueiredo Prado från Migrationsverket. 
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Hur kommunicerar vi om EU-stöd  

En konferens med temat strategisk kommunikation anordnades av kommissionen i Portugal i no-

vember. Sverige deltog med sex representanter från ESF-rådet, Migrationsverket, Polismyndig-

heten och Tillväxtverket.  

”Mötet gav oss möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter kring kommunikationsfrågor över 

lands- och fondgränser. Knappt 40 av de drygt 300 deltagarna på mötet representerade de så 

kallade inrikesfonderna, som våra fonder tillhör. Det var därför värdefullt att kommissionen arran-

gerade egna möten för oss som arbetar med AMIF, BMVI och ISF”, säger Carina Hammar, Po-

lismyndighetens representant i EU-nätverket för kommunikatörer.  

Två större möten per år arrangeras på temat kommunikation. Detta var det första helt fysiska 

mötet sedan pandemin bröt ut. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kick-off för VCT-projektet i Stock-

holm 

 

Bilder: Gabriela Figueiredo Prado 
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Sök medel direkt från kommissionen för åtgärder som stärker inre säkerhet, 
gränsförvaltning och viseringar 

Just nu pågår en utlysning inom Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI) 

Utlysningens tema  

Stöd till innovativa former av samarbete för att förbättra de nationella komponenterna i den euro-

peiska gräns- och kustbevakningen (EBCG). Särskilt fokus på grundläggande rättigheter. 

Budget: 5 miljoner Euro 

Sista ansökningsdatum:  16 mars 2023  

Ansökan och information om utlysningen: Funding & tenders portal 

 

Mer information om ISF respektive BMVI och de delar som förvaltas direkt av kommissionen 

finns på Internal Security Fund (2021-2027) och Border Management and Visa Instrument 

(2021-2027) . 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Mer information om ISF och BMVI finns på Polismyndighetens webbplats   

 

Kontakta gruppen för EU-fonder på eu-fonder@polisen.se  

 

Gruppen för EU-fonder önskar en riktigt God Jul 

och ett Gott Nytt ÅR! 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=BMVI-2022-TF1-AG-EBCG;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/home-affairs/funding/internal-security-funds/internal-security-fund-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/funding/borders-and-visa-funds/integrated-border-management-fund-border-management-and-visa-instrument-2021-27_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/funding/borders-and-visa-funds/integrated-border-management-fund-border-management-and-visa-instrument-2021-27_en
http://www.polisen.se/isfbmvi
mailto:eu-fonder@polisen.se

