Integrationsfonden
Stöder integration av medborgare från länder utanför EU

Bättre integration av tredjelandsmedborgare
Integrationsfondeni stöder projekt som syftar till att förbättra systemen för mottagning och
integration för nyanlända tredjelandsmedborgare i Sverige. Fonden ska därmed bidra till att
EU:s elva gemensamma grundprinciper för integration tillämpas i Sverige.

Vad kan ett Integrationsfondsprojekt handla om?
Projekten kan verka inom fondens åtgärdsområden: Samverkan, Medborgarkunskap,
Hälsa, Interkulturell och religiös dialog samt Egenmakt. Utbyte av erfarenheter och god
praxis EU:s medlemsstater emellan uppmuntras och medel kan sökas för transnationella
aktiviteter.
Varje åtgärd motsvaras av en fastlagd, särskild prioritering – ett måste för varje projekt att ta
hänsyn till:
Åtgärd

Särskild prioritering

Samverkan

Tredjelandsmedborgares aktiva deltagande

Samhällsinformation och medborgarkunskap

Särskilda målgrupper, till exempel unga

Nyanlända tredjelandsmedborgares hälsa

Särskilda målgrupper, till exempel unga

Interkulturell och interreligiös dialog

Interkulturell dialog

Egenmakt

Tredjelandsmedborgares aktiva deltagande

Transnationellt samarbete

Tredjelandsmedborgares aktiva deltagande

Vilken är målgruppen för Integrationsfonden?
Nyanlända tredjelandsmedborgare, medborgare från länder utanför EU och EES som bor i
Sverige och dessutom är





Anhöriginvandrare
Arbetskraftsinvandrare
Personer som fått uppehållstillstånd på grund av synnerliga ömmande
omständigheter och anhöriga till dessa

Man räknas som nyanländ i fem år efter man har fått uppehållstillstånd.
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Vem kan söka stöd?
Privata, offentliga och ideella organisationer kan söka stöd.

Finansiering
I Sverige disponerar Integrationsfonden cirka 30 miljoner om året i projektmedel. Stödet från

Integrationsfonden kan täcka upp till 75 procent av projektkostnaderna. Resten ska
skjutas till i offentlig eller privat medfinansiering.

Samverkan och strategisk påverkan
Integrationsfonden ska medverka till att systemen för mottagning och integration
förbättras. För att Integrationsfondens projekt ska lyckas är det viktigt att relevanta
aktörer tillsammans genomför projekt efter att ha identifierat och analyserat ett
problemområde. Projekten förväntas arbeta strategiskt så att det finns en mottagare för
dess resultat, allt för att påverka individer, system och strukturer.

Mervärde
Europeiska integrationsfonden ska ge ett mervärde till den svenska integrationspolitiken
och inte ersätta eller finansiera det som är respektive organisations, myndighets eller
företags ordinarie verksamhet.

Integrationsfonden ingår i EU:s program för solidaritet och hantering av migrationsströmmar,
det så kallade SOLID-programmet, tillsammans med Flyktingfonden III, Återvändandefonden
(Migrationsverket) och Gränsfonden (Rikskriminalpolisen). Integrationsfonden i Sverige
förvaltas av Svenska ESF-rådet.
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