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30 nya projekt startas
Totalt 33 projekt har nu beviljats stöd från fonden under 2016
Funktionen för fonderna har under maj och juni i år beviljat
30 projekt medfinansiering från Europeiska asyl-, migrations- och
integrationsfonden i Sverige. Totalt har 33 beslut om medfinansiering avseende cirka 244 miljoner kronor nu fattats under 2016.
Under den öppna utlysningen som genomfördes mellan 18 januari och
12 februari i år inkom flest ansökningar inom det nationella programmets
specifika mål 2, integration och laglig migration, vilket också återspeglas i
antalet beviljade projekt. Totalt 21 projekt från den öppna utlysningen har
beviljats stöd inom integration och laglig migration. Därutöver har flera
beslut fattats inom det nationella programmets mål 1, asyl, samt inom
specifikt mål 3, återvändande.
Här hittar ni en sammanställning av samtliga projekt som beviljats stöd.
Tidigare under våren fattade fondförvaltningen beslut om medfinansiering avseende 54 miljoner kronor till tre projekt som kommer att drivas av
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Polismyndigheten. Den 17 juni
fattade vi dessutom beslut om två projekt enligt verkställande metod med
en total medfinansiering om cirka 35 miljoner kronor. Samtliga beviljade
projekt har beretts tillsammans med den expertgrupp som är en del av
fondens partnerskap i Sverige.
Mer information om kommande utlysningar kommer att publiceras. Övervakningskommittén för AMIF, som har en övergripande och strategisk roll i
genomförandet av det nationella programmet, sammanträder nästa gång
den 23 september 2016.
Läs mer om vårt partnerskap, som består av en Övervakningskommitté och
en Expertgrupp, här.

Funktionen för fonderna
fonderna@migrationsverket.se
www.migrationsverket.se/fonder

Synliggör ert projekt via Twitter
Är ni en av stödmottagarna som beviljats stöd från
AMIF? Synliggör ert projekt för andra genom att
berätta om det via Twitter. Ni kan exempelvis ta en bild
av er som arbetar i projektet eller dela en artikel om ert
projekt. Glöm inte att använda #AMIFse

Fondkartan - se var projekten finns
Vi har ordnat en fondkarta där du kan se var stödmottagarna inom AMIF finns. Kanske vill du etablera kontakt
med ett projekt eller en annan stödmottagare? Klicka
på kartan för att studera den närmare. Kartan uppdateras kontinuerligt.
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Planerar ni att ansöka från AMIF?
– Tre experter delar med sig av sina bästa tips för att få en ansökan beviljad
Intresset för att söka medel från AMIF har varit stort under 2016. Den första omgången
ansökningar har nu fått besked, men inte alla som sökt har beviljats medel. De bästa ansökningarna har beretts tillsammans med fondens expertgrupp. Här delar några av experterna
med sig av sina bästa tips för att skriva en bra ansökan till fonden.

Anna Falkenberg, analytiker på
Försäkringskassans enhet för Analys och
Prognos/Nationella ESF-kansliet
Du sitter som expert i expertgruppen för
AMIF och är med och väljer ut de ansökningar som beviljas medel. Hur har
det arbetet varit?
– Fantastiskt roligt!
Vi har haft viktiga
diskussioner och
gjort bedömningar
av projektansökningar med en stor
bredd. Alltifrån bra,
Anna Falkenberg.
intressanta, innovativa
och roliga ansökningar, till ansökningar som
kanske hade behövt arbetas lite mer med
innan de lämnades in.
– Att få träffa de andra experterna, kommentera och diskutera, har varit spännande och
kompetensutvecklande.
I början av maj träffades expertgruppen och
fonden för att diskutera och bedöma de
inkomna ansökningarna under den öppna
utlysningen. Lärde du dig något under de
dagarna?
– Jag fick en fördjupad kunskap om fonden
och att det finns så många sätt att se på en
ansökan. Jag vill också framhålla att vi i huvudsak landat i gemenensamma bedömningar
av projekten, gällande vilka som bör beviljas
medel.
Vilka är dina främsta tips till organisationer
som funderar på att ansöka om medel från
AMIF?
– Fokusera på att de som ska läsa och bedöma
ansökan ska förstå precis vad ni vill uppnå
med projektet (ert syfte), och precis hur ni
ska komma dit (er metod). Beskriv också den
förväntade skillnad som projektet kommer att
medföra (hur ni tänker mäta och utvärdera).

Johan Norman, chefsanalytiker,
Lifos Migrationsverket
Lifos producerar landinformation som används för att kunna fatta rättssäkra beslut
i asylprövningen.

Längre intervjuer med
representanterna från vår
expertgrupp finns på vår
webbsida.

Skriv konkret och tydligt. Använd inte stora
ord och märkvärdiga formuleringar. Och tänk
hela linan ut. Från ax till limpa. Hur kommer ert
projekt målgruppen till del? Man kan jämföra
med skolan. Många tror att den bara handlar
om att lära ut, när det egentligen handlar om
att eleverna ska lära in, att undervisningen når
fram. Det är lite samma sak här.
Anna Garphult, handläggare på gränspolissektionen hos Polismyndighetens Nationella
Operativa Avdelning.
Arbetar med strategiska frågor gällande gränskontroll samt polisens frågor gällande verkställigheter av utvisningar och avvisningar.

Johan Norman.

Hur är det att sitta i AMIFs expertgrupp och
delta i projekturval?
– Det som blir tydligt och går upp för en är
engagemanget som finns för migrationsfrågor
i allmänhet och integrationsfrågor i synnerhet. Så många som vill göra så mycket bra
saker! Kreativa idéer. Människor sitter inte och
rullar tummarna någonstans! Det finns ett jätteengagemang, vilket är uppmuntrande och
hoppfullt för Sverige.
Har du arbetat i något projekt som drivits
med hjälp av EU-medel tidigare? Lärde du
dig något?
– Ja, när jag var rektor drev vi bland annat ett
projekt i Kenya. Det handlade inte om migration och tyvärr var det ganska administrativt
tungt, vilket ju många ryggar för. Man är rädd
att inte klara av det. För många är ju också
egenfinansieringen en stor och svår fråga. Det
är synd! Det borde kunna bli enklare. För att
komma runt svårigheterna gäller det att vara
tydlig i projektet och att ha tillräckligt med resurser i projektet för att hantera det. Personal
som har tid att arbeta med projektet. Avdela
ordentligt med tid för kontinuitet och styrsel.
Då är det hanterbart.
Vilka är dina främsta tips till organisationer
som vill få en ansökan från AMIF beviljad?
– Krångla inte till det. Var ”på marken”. Vad är
det egentligen ni vill göra? Vilka behov finns?
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Anna Garphult.

Hur är det att sitta i AMIFs expertgrupp?
– Jag har tidigare arbetat med gränsfonden
som var en fond inom SOLID-programmet
och som Polisen ansvarade för. Att för första
gången sitta på andra sidan och granska
ansökningar och delta i urvalsdiskussioner är
nytt för mig men med mina tidigare erfarenheter hoppas jag att det ska gå bra.
– För att ett projekt ska kunna beviljas medfinansiering är det väldigt viktigt att det finns
en tydlig koppling mellan verksamhet, mål
och fondens program. Det tittar jag efter i min
roll som deltagare i expertgruppen.
Vilka är dina bästa tips för att få en ansökan
från AMIF beviljad?
– Lägg fokus på tydlig ansökan, vilket inte
behöver innebära jättemycket text. Fokusera
på vad ni vill göra, varför och hur det bidrar till
programmet i stort.
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Vi finns på plats under Almedalsveckan 2016
Söker ni talare, paneldeltagare eller vill bara träffa oss
för att diskutera projekt eller projektidéer?
Funktionen för fonderna hos Migrationsverket har mer än 10 års
erfarenhet av EU-fondfinansiering på migrationsområdet. Fler av
våra sakkunniga experter finns på plats under Almedalsveckan
2016 och bidrar gärna med sina kunskaper om EU-fondfinansiering,
projektledning i EU-projekt och vilka insatser på migrationsområdet
som finansieras via Europeiska Asyl-, migrations- och integrationsfonden just nu.

Läs mer om vår närvaro och våra representanter i Almedalen 2016
på vår webbsida.

Läs gärna

Beviljats stöd från AMIF?

Samtala med oss i Migrationsverkets tält - se vilka tider vi finns
på Hamnplan 524.

Här finns information för er som har pågående projekt
Vårt nyhetsbrev innehåller tips på studier, rapporter, sammanställningar och granskningar som vi tror kan vara intressanta
för er läsare. Hör gärna av er om ni har tips och idéer kring
läsvärda skrifter.

Introduktionsmöte för stödmottagare 25 augusti
Ni som nyligen bevilats stöd från AMIF är välkomna till ett frivilligt
introduktionsmöte. Mötet hålls i Stockholm den 25 augusti då vi
bland annat kommer att informera om och visa det IT-stöd som
framöver kommer att underlätta för er som stödmottagare och för
oss som fondförvaltare. Vi vill också möjliggöra för er som är stödmottagare att lära känna varandra.

Success Stories from the Migration and Home Affairs
Funds: Solidarity and Management of Migration
flows (2007-2013)

Mötesplats på Linkedin
Vi har startat en Linkedin-grupp som ni som stödmottagare
kommer att bjudas in till. Syftet med gruppen är att vi ska finnas
tillgängliga för dialog med er som stödmottagare med information
om sådant som rör projekthandläggningen. Gruppen möjliggör
också för er som har pågående projekt att föra dialog med varandra för att dela erfarenheter.
Vi på fondförvaltningen kommer att publicera nyheter och information som vi tror kan intressera er som har pågående projekt.

EU-kommissionen
2016
EU-kommissionen har i denna bok sammanställt de projekt som
tidigare valts ut som de bästa exemplen på verksamheter som
finansieras under SOLID-programmen. Dessa projekt har tidigare
presenterats vid konferensen Att investera i ett öppet och säkert
Europa (29-30 September i Bryssel). Låt dig inspireras!

Nytt IT-stöd under utveckling
Som vi tidigare informerat om arbetar vi med utvecklingen av ett
nytt IT-stöd som ska underlätta för er som stödmottagare att rapportera och redovisa.
IT-stödet är också ett led i Migrationsverkets arbete med att möta
de krav på digital ärendehantering som Europeiska Unionen ställer
på fondförvaltande myndigheter. Mer information om IT-stödet
kommer att presenteras efter sommaren.

Öppet hus hos fonderna
Vi på funktionen för fonderna har nya kontorslokaler och vill gärna
träffa våra intressenter under informella former. Varmt välkomna till
Öppet hus då vi visar er våra nya lokaler och bjuder på fika.

Nya mallar
Vi har publicerat en mall som ni ska använda vid eventull ansökan
om ändring av er projektplan eller finansplan. Inom kort kommer vi
även att publicera mer information gällande kvartalsrapportering.
Mall för ansökan om ändring hittar ni här.

Torsdag 25 augusti 2016, från kl 17.00.
Ett kort men spännande anförande utlovas runt 17.30.
Rosterigränd 16, Liljeholmen, Stockholm
Anmälan sker till fonderna@migrationsverket.se
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”Nyanlända ungdomar törstar efter
information om hur det är att leva här”
Projektet Va med – UNG! har lyfts fram i den externa utvärdering som funktionen
för fonderna gjort av Europeiska flyktingfonden. Vi träffade projektets projektledare Tove Österling Wallner.
Kan du berätta lite om projektet Va med – UNG?
– I vårt projekt utvecklade vi ett nytt informationsmaterial om
Sverige för ensamkommande ungdomar. Materialet är indelat i
6 områden och består i huvudsak av bilder och filmer som är ett
metodstöd för dialog och diskussion kring olika teman.

– Men allra mest stolt är jag över att vi har lyckats sprida resultatet av projektet så bra. Vår webbsida har användare i 90 % av alla
kommuner i Sverige. Vi får positiv respons från alla som använder
materialet!

Under våren har det varit några mycket uppmärksammade
händelser där bland annat nyanlända ungdomar pekats ut
som gärningsmän och portats från badhus. Hur ser du på
det kopplat till det material som ni tagit fram?
– En erfarenhet vi har är att nyanlända
ungdomar törstar efter information om
hur det är att leva här i Sverige och de
vill verkligen veta hur de ska göra och
vad som gäller i olika situationer. En
av materialets styrkor är att det alltid
utgår från vad lagen säger, främst våra
grundlagar. Det är viktigt att känna till
vad som faktiskt står i de lagar som vi
alla som bor i Sverige måste ställa upp
på.
En av bilderna som tagits fram som diskussionsunderlag i projektet.

Hur gick ni tillväga när ni tog fram materialet?
– Allt material vi producerade testade vi tillsammans med bland
annat lärare och elever på gymnasieskolor och grundskolor i Uppsala kommun och andra kommuner.
Materialet är framtaget tillsammans
med olika referensgrupper. Í referensgrupperna ingick personer med
lång erfarenhet av att ha arbetat med
målgruppen, representanter från olika
myndigheter och civilsamhället samt
naturligtvis även ungdomar.

Hur initierades projektet?
– Uppsala kommun har tidigare drivit
projektet Va med! med stöd från Flyktingfonden. I det projektet utvecklade vi ett informationsmaterial
om hur det är att leva i Sverige indelat i de 8 obligatoriska områden som finns i samhällsorienteringen för nyanlända. Framför allt
utvecklade vi en metod för hur man kan arbeta med dialog och
reflektion inom samhällsorienteringen. Materialet leder till både
djupa och vilda diskussioner och vi fick positiv respons. Vi fick ofta
frågor om ifall vi inte skulle kunna utveckla ett liknande material för
ungdomar. Det resulterade i Va med – UNG!

– Jag bedömer också att vårt material är mycket användbart för
dialog och reflektion kring svåra och känsliga ämnen. Eftersom
efterfrågan av vårt material fortfarande är stort bedömer jag att
många uppfattar materialet som relevant. Händelserna har också
gjort att fler börjar diskutera svåra frågor. Jag ser att behovet av ett
material som det här är stort.
Hur har ni arbetat med spridning av projektets resultat?
– Vi började tidigt arbeta med spridning och påverkansinsatser
samt hade lagt en bra budget för det. Vi deltog på konferenser,
arbetade aktivt med att skapa nya nätverk och dokumenterade vårt
arbete redan från start. Att filma vårt arbete blev en kvalitetssäkring
och en möjlighet för andra att följa vårt arbetssätt.

Vad är du som projektledare mest stolt över gällande ditt
arbete med projektet?
– Jag är väldigt stolt över hela materialet som jag tycker håller hög
klass och som jag vet fungerar väldigt bra. Jag vet det därför att vi
under hela projekttiden utvärderade materialet tillsamman med
elever och lärare, men även för att den externa utvärderingen vi
gjorde visade på det.

– Idag arbetar vi med utbildning i metoden för dialog och reflektion. Vi ser också över förutsättningarna för att kunna översätta
materialet till olika språk. Framöver kanske det blir ett nytt projekt
av detta, avslutar Tove.

Toves tips för att driva projekt med EU-finansiering

Materialet i projektet kretsar kring 6 temaområden

• Se till så att ni har en riktigt bra projektidé som innebär
verklig nytta för projektets målgrupp.
• Planera redan inledningsvis för hur ni ska sprida projektets
resultat. Budgetera för det!
• Synliggör och involvera målgruppen. Det blir både bättre
och roligare.
• Var medveten om att det innebär mycket administration,
men låt inte det överskugga nyttan av och det roliga med
att faktiskt kunna förverkliga er idé.

Att komma till ett nytt land
Familj, fritid, vänner och relationer
Bra hälsa och goda vanor
Studier och arbete
Att bli en del av samhället
Att leva tillsammans
Materialet finns på www.vamed.se
Materialet är kostnadsfritt.
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