Anvisning om asyl-, migrations- och integrationsfondens
indikatorer
Under genomförandet av projektet samlar man in indikatoruppgifter från dess resultat.
Indikatorerna har definierats i förordningen 516/2014 om inrättande av fonden och med stöd av
dem följer man upp resultaten från projekten och samlar in jämförbar information om åtgärder
som fått stöd från fonden. Målsättningen för indikatorerna anges i ansökan och de uppnådda
indikatorerna anges i betalningsansökan. Sökande ska i ansökan upprätta en konkret beskrivning
av målsättningen för resultaten och stödmottagarens skyldighet är att ordna verksamheten i
projektet så att indikatorerna kan samlas in och verifieras.
Målen för indikatorerna som anges i ansökan, dvs. bedömningarna av resultaten som uppnås
genom projektet och som mäts med indikatorer, ska vara realistiska. Finansiären följer upp
realiseringen av indikatorerna i samband med handläggningen av betalningsansökan.
Om du är osäker på definitionen av indikatorn, rådfråga finansiären.

Tabell 1: Särskild prioritering 1
INDIKATOR
1.1 Hur många asylsökande får via projektet information eller

ANVISNING
Här räknar systemet automatiskt ihop det antal som du angett i

hjälp som anknyter till asylförfarandet eller deras särskilda

underpunkterna (1.1.1–1.1.3).

behov?
1.1.1 Hur många asylsökande får information eller hjälp avseende

Ange här det uppskattade antalet personer som omfattas av

asylförfarandet via projektet?

asylförfarandet och som via projektet får information om eller hjälp
med asylförfarandet.

1.1.2 Hur många asylsökande får juridisk hjälp eller ombud via

Ange här det uppskattade antalet personer som omfattas av

projektet?

asylförfarandet och som via projektet får juridisk hjälp eller ett ombud.

1.1.3 Hur många asylsökande i en utsatt ställning eller

Ange här antalet asylsökande i en utsatt ställning eller antalet

minderåriga asylsökande som anländer utan vårdnadshavare får

minderåriga asylsökande som anländer utan vårdnadshavare och som

via projektet särskild hjälp som beaktar deras behov?

via projektet får hjälp som beaktar deras särskilda behov.

1.2.1 Hur många förläggningsplatser som är förenliga med EU:s

Ange här antalet förläggningsplatser som inrättas eller förbättras

gemensamma mottagningskrav inrättas eller förbättras genom

genom projektet.

projektet?
1.2.2 Hur stor andel utgör förläggningsplatser som inrättas eller

Ange här andelen förläggningsplatser av hela inkvarteringskapaciteten

förbättras genom projektet av hela inkvarteringskapaciteten på

på förläggningen som inrättas eller förbättras genom projektet.

förläggningen?
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INDIKATOR
1.2.3 Hur många platser har med stöd från fonden anpassats till

ANVISNING
Ange här antalet platser i mottagningssystemet för asylsökande som

minderåriga utan vårdnadshavare?

med stöd från fonden har anpassats exempelvis i fråga om tjänster eller
strukturer för att motsvara behoven hos minderåriga som anlänt utan
vårdnadshavare.

1.3.1 Hur många personer får utbildning i asylfrågor genom

Ange här hur många personer som genom projektet får utbildning i

projektet?

asylfrågor.

1.3.2 Hur stor andel utgör de personer som utbildas i projektet av

Ange här den procentuella andelen personer som utbildas i projektet av

den totala personalen som fått utbildning i asylfrågor?

det totala antalet anställda som fått annan utbildning i asylfrågor
(beräkningsgrund 688 personer).

1.4.1 Hur många informationsprodukter om ursprungslandet

Ange här antalet informationsprodukter om ursprungslandet som

producerar projektet?

projektet producerar. En produkt är till exempel en broschyr, en affisch
eller en inspelning.

1.4.2 Hur många informationsresor angående ursprungsländerna

Ange här antalet informationsresor till ursprungsländerna som

genomförs i projektet?

genomförs i projektet.

1.5 Handlar projektet om att utveckla, följa upp och bedöma

Om projektet handlar om att utveckla, följa upp och bedöma

asylpolitiken i medlemsstaterna?

asylpolitiken i medlemsstaterna, markera ett (1). Om projektet inte
anknyter till ovan nämnda teman, markera noll (0).
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Tabell 2: Särskild prioritering 2
INDIKATOR
2.1 Hur många medborgare i tredjeländer har deltagit i åtgärder

ANVISNING
Ange här antalet medborgare i tredjeländer som deltagit i åtgärder som projektet

som projektet ordnat i tredjeländer före avresan?

ordnat i tredjeländer före avresan eller en uppskattning av antalet personer som
omfattats av projektåtgärderna. Med åtgärder kan man bland annat avse
rådgivning, handledning, utbildning och information som projektet ordnat och
genom vilka personernas kunskap om Finland ökat samt språkkurser.

2.2 Hur många medborgare i tredjeländer har haft nytta av de

Här räknar systemet automatiskt ihop det antal som du angett i

integrationsåtgärder som projektet vidtagit och som vidtagits

underpunkterna (2.2.1–2.2.4).

inom ramen för lokala, nationella eller regionala strategier?
2.2.1 Hur många medborgare i tredjeländer har deltagit i

Ange här antalet medborgare i tredjeländer som har deltagit i introduktion,

utbildning som projektet ordnat, till exempel språkutbildning eller

handledning eller annan integrationsutbildning som projektet ordnat, såsom

utbildning som underlättar inträde på arbetsmarknaden?

språkundervisning eller handledning som underlättar inträde på
arbetsmarknaden.

2.2.2 Hur många medborgare i tredjeländer har fått rådgivning

Ange här antalet medborgare i tredjeländer som under projektet fått stöd,

om eller hjälp med boende genom projektet?

handledning, rådgivning eller hjälp med boende.

2.2.3 Hur många medborgare i tredjeländer har fått fysisk eller

Ange här antalet medborgare i tredjeländer som under projektet fått fysisk eller

psykisk hälso- och sjukvård genom projektet?

psykisk hälso- och sjukvård.
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INDIKATOR
2.2.4 Hur många medborgare i tredjeländer har deltagit i ett

ANVISNING
Ange här antalet medborgare i tredjeländer som fått information eller utbildning

projektdär man har genomfört verksamhet för att främja

eller som på något annat sätt deltagit i projektverksamhet som främjar

demokratisk delaktighet?

delaktighet eller deltagande.

2.3 Hur många lokala, regionala eller nationella ramprogram,

Ange här hur många verktyg projektet har skapat för att främja integrationen i

åtgärdsprogram, operativa modeller eller samarbetsmodeller

samarbete med frivilligorganisationer, migrationsorganisationer och andra

eller andra verktyg har skapats i projektet för att främja

intressentgrupper. Med verktyg kan man avse lokala, regionala eller nationella

integrationen i samarbete med frivilligorganisationer,

strategier, operativa modeller, processbeskrivningar eller andra verktyg inom

migrationsorganisationer och andra intressentgrupper?

vars ram integrationsarbetet utförs.

2.4 Gäller det ett integrationsprojekt där man samarbetat med

Markera ett (1) om det handlar om ett integrationsprojekt, där en väsentlig del

andra medlemsstater?

av projektet är bilateralt eller multilateralt samarbete med andra medlemsstater.
Med samarbete avses inte studieresor eller andra besök utan mer omfattande
samarbete. Om projektet inte anknyter till ovan nämnda teman, markera noll
(0).

2.5 Gäller det ett projekt som går ut på att utveckla, följa upp

Markera ett (1) om projektet utvecklar integrationspolitik, uppföljning eller

eller bedöma integrationspolitik?

bedömning av integrationspolitik. Om projektet inte anknyter till ovan nämnda
teman, markera noll (0).
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Tabell 3: Särskildt prioritering 3
INDIKATOR

ANVISNING

3.1 Hur många personer har fått utbildning i återvändande genom
projektet?

Ange här hur många personer som har deltagit i utbildning eller handledning som gäller
teman kring återvändande.

3.2 Hur många återvändande har genom projektet fått stöd för
återintegration före eller efter återvändandet?

Ange här hur många personer som via projektet har fått stöd för återintegration före
eller efter återvändandet.

3.3 Antalet personer som återvänt frivilligt eller återsänts med stöd
från fonden.

Här räknar systemet automatiskt ihop det antal som du angett i underpunkterna
(3.3.1–3.3.2).

3.3.1 Hur många personer har projektet stött för att återvända frivilligt?

Ange här antalet personer som återvänt frivilligt med hjälp av stöd av projektet.

3.3.2 Hur många återsända personer har fått understöd för att
återvända genom projektet?

Ange här antalet personer som avlägsnats ur landet med hjälp av stöd från projektet.

3.4 Hur många övervakade operationer för avlägsnande har projektet
genomfört?

Ange här alla övervakade operationer för avlägsnande som projektet har genomfört.
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3.5 Gäller det ett projekt som utvecklar återsändandepolitik eller
uppföljningen av återsändandepolitik eller ett projekt som genomför
bedömning av återsändandepolitik?

Markera ett (1) om projektet utvecklar återsändandepolitik eller uppföljningen av
återsändandepolitik eller om projektet genomför bedömning av återsändandepolitik.
Om projektet inte anknyter till ovan nämnda teman, markera noll (0).

Tabell 4: Särskildt prioritering 5
INDIKATOR

ANVISNING

5.1. Antalet personer som varit föremål för utveckling av
myndighetsprocesser

Ange här antalet personer som deltar i utvecklingsåtgärder för myndighetsprocesser
som projektet genomför, såsom till exempel utbildningar.

5.2 Antalet genomförda resor för preliminära val eller inhämtning av
information

Ange här antalet resor för preliminära val eller inhämtning av information som
projektet genomför.

5.3 Antalet personer som fått utbildning i kulturorientering

Ange här antalet personer som fått utbildning i kulturorientering som projektet ordnat.
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Tabell 5: Särskildt prioritering 6
INDIKATOR
6.1 Antalet kommuner som inleder mottagning av kvotflyktingar

ANVISNING
Ange här antalet kommuner som inleder mottagning av kvotflyktingar under
projektet.

6.2 Antalet kommuner som inleder mottagning i akuta

Ange här antalet kommuner som inleder mottagning av kvotflyktingar i akuta

situationer

situationer under projektet.

6.3 Antalet kvotflyktingar som fått stöd genom tjänster som

Ange här antalet personer som anlänt som kvotflyktingar och som får stöd

utvecklats med hjälp av anslaget för omplacering

genom tjänster som projektet utvecklat.
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Tabell 6: Särskildt prioritering 7
INDIKATOR

ANVISNING

7.1 Antal personer för vilka rese- och/eller logiarrangemang har

Ange här för hur många internt förflyttade personer rese- och/eller logi har

ordnats.

ordnats inom ramen för projektet.

7.2 Antal utförda AFIS-anslutningar i myndigheternas

Ange här hur många AFIS-anslutningar har gjorts inom projektet.

informationssystem.
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