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19.4.2022 

Ansökan till fonden för inre säkerhet 

Inrikesministeriet öppnar ansökan till fonden för inre säkerhet 19.4.2022. 

Ansökningsförfarandet slutar 29.4.2022 kl. 16.15. 

Fonden för inre säkerhet (ISF) 
Fonden för inre säkerhet indelas i finansiella instrument för yttre gränser och 

gemensam visumpolitik samt polisiärt samarbete, förebyggande och bekämpning av 

brottslighet samt krishantering. Genom instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre 

gränser och visering är det möjligt att finansiera åtgärder som stödjer en gemensam 

viseringspolitik, bekämpar olaglig invandring, säkerställer likabehandling av 

tredjelandsmedborgare samt stödjer gränskontrollen. Genom instrumentet för 

ekonomiskt stöd till polisiärt samarbete, förebyggande och bekämpande av 

brottslighet samt krishantering kan man finansiera åtgärder som främjar polisiärt 

samarbete och informationsutbyte, förebygger brottslighet och bekämpar 

gränsöverskridande allvarlig och organiserad brottslighet samt terrorism, skyddar 

kritisk infrastruktur samt hanterar säkerhetsrelaterade risker och kriser.  

Under programperioden 2014–2020 uppgår fondens sammanlagda 

finansieringsandel till 82 678 011,35 euro, och av detta belopp uppgår andelen som 

delas nu ut för projekt till cirka 2,5 miljoner euro. 

Åtgärder som understöds och belopp av ansökt stöd 
I denna ansökan beviljas stöd ur fonden för projekt som fullföljer de följande 

särskilda mål och nationella mål som ställs i fondens nationella program och 

nationella genomförandeprogram.  
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Särskilt mål 2: Gränsbevakning: 

 Nationellt mål 2.6: Nationell beredskap 

En närmare specifikation av de nationella målen och information om beloppet av 

stöden som ansöks för vart och ett syfte finns i bilaga 1 till ansökningsmeddelandet. 

Andra nationella mål ingår inte i ansökningsförfarandet. 

Vem kan söka finansiering? 
Stöd kan beviljas offentligrättsliga och privaträttsliga juridiska personer som 

registrerats i en medlemsstat i Europeiska unionen. Privatpersoner beviljas inte stöd. 

Med anledning av fondens verksamhetsområde är stödmottagarna i huvudsak 

myndigheter. Andra aktörer kan delta i projekten som samarbetspartners 

(överföringsmottagare). Stödtagaren kan vara en annan part än en myndighet i 

sådana åtgärder där det med beaktande av verksamhetens natur är möjligt. 

Göra ansökan 
Ansökan ska göras i det elektroniska EUSA-systemet och skickas in via det 

elektroniska systemet senast 29.4.2022 kl. 16.15. En länk till det elektroniska 

systemet. 

Om det inte är möjligt för den sökande att använda det elektroniska systemet, kan 

ansökan om stöd också göras med ansökningsblanketter som finns på fondernas 

ansökningsmaterial. Ansökningar i pappersform ska sändas per post, och dessa 

anses ha levererats inom tidsfristen, om kuvertet har stämplats hos posten senast 

29.4.2022 kl. 16.15. Pappersansökningar ska skickas till: 

Inrikesministeriet/registratorskontoret, PB 26, 00023 Statsrådet. Ansökan som är 

adresserade till inrikesministeriet kan även lämnas in till statsrådets 

distributionscentral senast 29.4.2022 kl. 16.15. Distributionscentralens besöksadress 

https://asiointi.eusa-rahastot.fi/
https://asiointi.eusa-rahastot.fi/
https://eusa-rahastot.fi/sv/till-stodsokanden/ansokningar-och-ansokningsmaterial
https://eusa-rahastot.fi/sv/till-stodsokanden/ansokningar-och-ansokningsmaterial
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är Riddaregatan 2B, Helsingfors. Vid ansökan med en pappersblankett ska 

referensen ”ISF 2022-A” antecknas på kuvertet. Ansökan sänds på sökandens eget 

ansvar. Sökanden ska se till att ansökan anländer inom tidsfristen.  

På fondernas webbplatser finns sökandens guide och guiden för EUSA-systemet som 

innehåller närmare ansökningsanvisningar samt det övriga ansökningsmaterialet.  

Behandlingen av ansökningarna  
Ansökningar som inkommit efter den utsatta tiden behandlas inte. En förteckning 

över ansökningar som mottagit inom den utsatta tiden publiceras på fondernas 

webbplats.  

Ansökningarna behandlas enligt de särskilda målen. Kostnaderna för projektet eller 

verksamheten är stödberättigande från och med stödbeslutet eller i särskilt 

motiverade fall från och med det datum då ansökan blivit anhängig. Stöd kan dock 

inte beviljas retroaktivt för projekt eller verksamhet som redan har avslutats. Projekt 

och verksamhet som beviljas stöd ska sluta senast 31.12.2023. 

Stödbesluten utfärdas senast 30.6.2022.  

Förvaltning av fonderna och kontaktinformation 
Inrikesministeriet fungerar som ansvarig myndighet för fonden i Finland. 

Kontaktinformation: 

Inrikesministeriet 

Enheten för internationella ärenden 

PB 26, 00023 Statsrådet 

E-post: 

eusa.sm@govsec.fi 

www.eusa-rahastot.fi 



 

 

Kyrkogatan 12, Helsingfors 
PB 26, 00023 Statsrådet 
Växel 0295 480 171 
kirjaamo.sm@govsec.fi | www.intermin.fi |www.eusa-rahastot.fi |eusa.sm@govsec.fi 

Ytterligare information om fonderna och ansökningsförfarandet samt 

ansökningsmaterial med anvisningar finns på fondernas webbplats.  

http://www.eusa-rahastot.fi/
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