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Voorwoord

Het toenemende aantal migranten en vluchtelingen dat de Europese Unie bereikt, vormt een uitdaging waaraan de EU tot dusver
niet het hoofd heeft kunnen bieden, met een diepe humanitaire
crisis in Europa tot gevolg. Bij gebrek aan een gemeenschappelijk
Europees antwoord waarin migratie als een menselijk verschijnsel wordt benaderd en het als zodanig wordt aangepakt, worden
de opvang en huisvesting van migranten alsook het eerste contact
hoofdzakelijk verzorgd door de lokale en regionale overheden,
niet-gouvernementele organisaties en activisten, die een belangrijke rol blijven spelen in het bieden van de eerste opvang en toegang
tot diensten en grondrechten voor migranten en vluchtelingen. Zij
hebben een enorm verschil gemaakt door overal in Europa hun
waardevolle steun te bieden.
De Europese Unie biedt actoren in de verschillende lidstaten een
reeks mogelijkheden voor financiële steun. De Unie heeft namelijk
middelen vrijgemaakt om diegenen die migranten en vluchtelingen helpen rechtstreeks te ondersteunen. Hoewel deze fondsen
niet bedoeld zijn om het tekort aan nationale financiering te compenseren, kunnen ze de middelen aanvullen van diegenen die zich
inzetten voor de sociale inclusie en integratie van migranten en
vluchtelingen in de Europese Unie. Wij achten het belangrijk een
overzicht te geven van de door de EU aangeboden financiële steun
voor lokale en regionale actoren die werken met migranten, vluchtelingen en asielzoekers. Deze gids vermeldt alle relevante financieringsmogelijkheden van de EU en biedt praktische informatie
voor wie gebruik wil maken van de EU-fondsen.

Bijzondere aandacht gaat in de gids naar
projecten die integratie aanmoedigen, sociale inclusie versterken en een betere levenskwaliteit voor migranten, vluchtelingen
en asielzoekers bevorderen. Wij willen in de
eerste plaats alle ngo’s, lokale en regionale adviseurs en Groene actoren bedanken,
alsook onze vele partners ter plaatse, voor
hun inspanningen om in de behoeften van
de migranten, vluchtelingen en asielzoekers
te voorzien en van deze wereld een betere plek te maken. Onze dank gaat ook uit
naar de REGI-werkgroep van de Groenen/
EVA-fractie die het initiatief voor deze gids
hebben genomen, en naar alle fractie- en
personeelsleden voor hun bijdrage aan de
gids en hun inzet voor een rechtvaardig en
verantwoord migratie- en asielbeleid van de
EU.

Rebecca Harms en Philippe Lamberts

Susanne Rieger en Pierre Jonckheer

Medevoorzitters van de Groenen/EVA-fractie

Medevoorzitters van de Green European Foundation
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Wat is
EU-financiering?
De EU biedt financiële steun aan een brede waaier van
projecten in gebieden zoals regionale en stedelijke ontwikkeling, werkgelegenheid en sociale inclusie, landbouw
en plattelandsontwikkeling, onderzoek en innovatie enz.

De voornaamste financieringsvormen kunnen worden
ingedeeld in structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), programma’s en initiatieven, en externe steun voor
maatregelen buiten de EU.

Beheerstructuur
Het merendeel van de EU-fondsen wordt samen met de
lidstaten in gedeeld beheer verzorgd. De samenwerking
is gebaseerd op partnerschapsovereenkomsten en operationele programma’s, die informatie bevatten over de
gefinancierde maatregelen en specifieke acties, begunstigden, aanvulling met andere EU-fondsen, rapportageverplichtingen, betrokkenheid van het partnerschap enz.
De lidstaten plannen de specifieke activiteiten, kiezen de
projecten en begunstigden, en verdelen de bedragen via
hun beheerautoriteiten.

De overige EU-fondsen worden rechtstreeks of onrechtstreeks door de Europese Commissie beheerd. In geval
van rechtstreeks beheer is de Commissie als enige aanbestedende en beschikkende autoriteit belast met het
volledige implementatieproces, dat rechtstreeks door de
hoofdkantoren of uitvoerende agentschappen wordt verzorgd Bij onrechtstreeks beheer worden de uitvoeringstaken toevertrouwd aan de partnerlanden, internationale
organisaties en ontwikkelingsagentschappen.

Voornaamste financieringsvormen
Subsidies worden doorgaans als rechtstreekse financiële
steun verleend aan geselecteerde projecten in het kader
van een oproep tot het indienen van voorstellen. Actiesubsidies zijn gericht op specifieke projecten met een beperkte tijdsspanne, terwijl exploitatiesubsidies regelma-

tige beleidsactiviteiten van EU-instanties ondersteunen.
De Commissie gunt ook opdrachten voor de levering
van goederen en diensten na de bekendmaking van een
aanbesteding of oproep tot het indienen van blijken van
belangstelling.

Doelgroepen
Lokale en regionale overheden, ngo’s en andere instanties in de lidstaten moeten doorgaans, wanneer ze migratiegerelateerde ondersteuning bieden, het onderscheid
maken tussen de verschillende statussen van de eindbegunstigden. Terwijl er voor nieuwkomers en migranten zonder verblijfsvergunning namelijk slechts beperkte
steun, vaak onvoldoende om een basislevensstandaard
te waarborgen, beschikbaar is, krijgen asielzoekers (onder bepaalde voorwaarden) en vluchtelingen toegang tot
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sociale bijstand, gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid (in loondienst of zelfstandig) en andere integratiemaatregelen.
Meer informatie over EU-financiering is beschikbaar in de
gids EU-financiering: gids voor beginners ( bit.ly/2kZkT1g ),
gepubliceerd door de Europese Commissie, en op de website EU-begroting in mijn land ( bit.ly/1thbK2F ) met een lijst
met factsheets over geselecteerde projecten in alle EU-landen.
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Wegwijs in
deze gids
Deze gids biedt een snel en eenvoudig overzicht van de EU-financieringsmogelijkheden voor uw organisatie of instelling. Om de gids zo vlot mogelijk te kunnen gebruiken, worden de verschillende secties van de fondsenpagina’s
hieronder toegelicht.

Naam van het fonds

Actiegebieden

Dit is de naam van het fonds zoals het door de financieringsorganisatie
werd bepaald.

De fondsen in deze gids worden afhankelijk
van hun actiegebied aangeduid met een van
de volgende pictogrammen:

Essentiële informatie over het fonds
Hier vindt u alle belangrijke informatie over het fonds, waaronder
de missie, doelgroepen, doelstellingen, subsidiabele acties, voorbeelden en andere nuttige informatie.

Werkgelegenheid
& Arbeidsmarkt
Huisvesting
& Infrastructuur
Gezondheidszorg
& Sociale zorg
Materiële
steun
Onderwijs
& Opleiding
Cultuur
& Media
Justitie
& Veiligheid
Sociale inclusie
& Integratie
Rechten
& Vrijheden
Openbaar bestuur
& Beheer

Snelkoppeling
Met deze snelkoppeling komt u rechtstreeks
op de website van het fonds terecht. Scan
de QR-code met uw smartphone of voer de
verkorte url in uw webbrowser in.
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Actiegebieden

Om te bepalen welke fondsen voor u van belang kunnen zijn, kiest u eerst de categorie die van toepassing is op uw organisatie of instelling. Gebruik vervolgens de tabel hieronder om na te gaan welke fondsen hierin ondersteuning bieden.

Fonds
Fonds voor asiel, migratie en
integratie (AMIF) p. 6
Fonds voor interne veiligheid (ISF) p. 8
Europees Sociaal Fonds (ESF) p. 10
EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) p. 12
Fonds voor Europese hulp aan de
meest behoeftigen (FEAD) p. 14
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) p. 18
Programma Justitie p. 20
Creatief Europa p. 22
Europa voor de burger p. 23
Rechten, gelijkheid en burgerschap
p. 24

Erasmus+ p. 26
EU-gezondheidsprogramma p. 28
Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) p. 30
Europees Fonds voor Maritieme
Zaken en Visserij (EFMZV) p. 30
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Fonds in de kijker

Fonds voor
asiel, migratie en integratie (AMIF)
Het Fonds voor asiel, migratie en integratie bevordert het doeltreffend beheer van de migratiestromen en het uitvoeren, versterken en uitwerken van een gemeenschappelijke EU-aanpak inzake asiel en integratie. Het fonds is gericht
op het hoogste niveau van solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, met bijzondere aandacht
voor diegenen die het meest getroffen zijn door migratie.

Wie komt in aanmerking
Nationale overheden, lokale en regionale overheidsinstanties,
ngo’s, humanitaire organisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, internationale overheidsorganisaties, nationale Rode Kruisorganisaties, privaat- en publiekrechtelijke ondernemingen, enz.

Doelgroepen
Nieuwkomers, asielzoekers (waaronder zij die nog wachten op een
eindbeslissing), personen die tijdelijk internationale bescherming
genieten, vluchtelingen en andere migranten die rechtmatig in het
land verblijven.

Het AIMF biedt financiële steun in vier domeinen: Asiel, Legale migratie en integratie,
Solidariteit, en Irreguliere migratie en terugkeer. Het bevordert een gezamenlijke aanpak om hoogwaardige bescherming voor
migranten en vluchtelingen in de Unie te
waarborgen en is gericht op het verbeteren
van de toegang tot rechten en integratiemaatregelen op nationaal, lokaal en regionaal niveau voor niet-EU-burgers.

Doelstellingen
Subsidiabele acties
Ondersteunde acties kunnen verschillende stadia van de asielprocedure en verschillende aspecten van het asielbeleid betreffen.
Bijzondere aandacht gaat naar de noden van kwetsbare groepen,
zoals minderjarigen zonder begeleiding, vrouwen, jongeren, kinderen en ouderen.
Onderwijs & Opleiding
Inburgerings- en taalcursussen, beroepsopleidingen, erkenning
van diploma’s, voorbereidende acties om de toegang tot de arbeidsmarkt te versnellen, enz.
Huisvesting & Infrastructuur
Verbeteren van de infrastructuur en de verblijfsomstandigheden in
integratiehuizen enz.
Materiële steun
Materiële hulp (bijv. voedsel, verzorgingsproducten) en ondersteuning (bijv. vertalen en tolken, rechtsbijstand, medische hulpverlening, uitkeringen) enz.
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Gezondheidszorg & Sociale zorg
Medische en psychologische zorg, sociale
bijstand enz.
Sociale inclusie & Integratie
Sociale bemiddeling, administratieve en
gerechtelijke ondersteuning, begeleiding
bij gezinshereniging, acties voor zelfredzaamheid, betere bewustmaking van de bevolking en dialoog met het gastland (campagnes, evenementen), deelname aan het
maatschappelijke en culturele leven, informatie over de asielprocedure, bevorderen
van de gelijke toegang tot openbare en particuliere diensten, acties om de migranten
in te lichten over hun rechten en plichten,
bevorderen van Europese waarden, enz.

GEF.EU

EU-financieringsgids: migratie en asiel

Openbaar bestuur & Beheer
Het Europees Migratienetwerk biedt de
Versterken van de overheidssystemen en personeelsopleidingen
lidstaten informatie over migratie en asiel
om daadwerkelijke toegang tot asielprocedures te garanderen, verter ondersteuning van de beleidsvorming.
beteren van de kwaliteit en snelheid van de asielbesluitvorming,
Financiële steun wordt via subsidies toegeuitwerken van alternatieven voor vreemdelingenbewaring,
kend aan het Nationale Contactpunt dat beduurzame samenwerking tussen actoren, invoering
last is met de coördinatie op nationaal
van informatieprogramma’s, capaciteitsopbouw
Snelkoppeling niveau.
voor beleidsmakers en begunstigden (uitwisselen
van de beste praktijken, netwerken), enz.
Het is mogelijk om projecten buiten de EU te financieren om miGoed om te weten
granten voor te bereiden voordat
ze
de EU bereiken, bijv. maatregeImplementatie: Het merendeel van de fondsen
len vóór het vertrek die de inzetwordt in gedeeld beheer verzorgd op basis van
baarheid op de arbeidsmarkt in de
meerjaarlijkse nationale programma’s. Het maximabit.ly/1qeMirS
lidstaten verbeteren, kwalificatietesten,
le EU-cofinancieringspercentage is 75 % (in bepaalde
inburgeringscursussen, informatiepakketten
gevallen 90 %). De overige financiële middelen gaan naar
ter bewustmaking, enz.
acties van de Unie, noodhulp, technische bijstand en het Europees
Migratienetwerk, en worden verstrekt in direct en indirect beheer.
Enkel legaal verblijvende migranten komen
Aanvragen op EU-niveau gebeuren via oproepen tot het indienen
in aanmerking voor projecten. Dit kan een
van voorstellen, aanbestedingen, oproepen voor externe deskunprobleem vormen voor diegenen die werken
digen en noodhulp.
met migranten zonder verblijfsvergunning.
Noodhulp kan in uitzonderlijke omstandigheden aan lidstaten worBeheerautoriteiten in mijn land: De lijst van
den verleend om tegemoet te komen aan dringende behoeften die
beheerautoriteiten die specifieke en bijgehet gevolg zijn van de grote instroom van migranten, wat hoge eisen
werkte informatie over de implementatie
stelt aan de opvangvoorzieningen, asielstelsels en -procedures.
kunnen bezorgen, is beschikbaar in het desbetreffende nationale programma.

Voorbeelden uit de praktijk
Het Oostenrijks centrum voor jonge migrantenvrouwen *peppa Mädchenzentrum is een ontmoetingsplaats voor alle migrantenvrouwen tussen
10 en 20 jaar die advies nodig hebben omtrent
opleiding, werk, thuissituatie, vrienden enz. Het
centrum biedt consultaties, workshops, ondersteuning bij de zoektocht naar werk, sociale activiteiten,
en toegang tot de bibliotheek.
Aanvullende informatie:

bit.ly/2glscx1

Een Frans project voor medisch-therapeutische steun aan
asielzoekers en vluchtelingen,
gefinancierd door een van de
voorgangers van het AMIF, namelijk het Europees Vluchtelingenfonds, bood gratis medisch en
psychologisch advies aan asielzoekers
en vluchtelingen die leden onder de gevolgen van traumatische gebeurtenissen om
hun welzijn en levenskwaliteit te verbeteren.
Aanvullende informatie:
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bit.ly/2gyjGIV
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Fonds in de kijker

Fonds voor interne veiligheid (ISF)
Het Fonds voor interne veiligheid bevordert de uitvoering van de vernieuwde Interneveiligheidsstrategie en maatregelen inzake samenwerking bij de wetshandhaving en het beheer van de EU-buitengrenzen. Het fonds maakt legitiem
verkeer mogelijk en draagt bij tot het waarborgen van een hoog veiligheidsniveau in de EU, terwijl het de EU-verbintenissen inzake fundamentele vrijheden en mensenrechten naleeft.

Wie komt in aanmerking

Doelstellingen

Financiële steun is voornamelijk beschikbaar voor nationale en
federale overheden, maar ook voor lokale en regionale overheidsinstanties, ngo’s, internationale overheidsorganisaties, humanitaire
organisaties, privaat- en publiekrechtelijke ondernemingen, onderwijs- en onderzoeksorganisaties, enz.

Op het gebied van grenzen en visums beoogt
het fonds uniforme en hoogwaardige controle over de buitengrenzen te handhaven,
grensbeheersystemen te harmoniseren en
het vlot verloop van grensverkeer te waarborgen door ondersteuning te bieden om
visums doeltreffend te verwerken en informatie tussen EU-landen te delen. Het fonds
vergemakkelijkt legitiem verkeer naar de
EU voor migranten en zorgt voor een hoogwaardige dienstverlening voor visumaanvragers en hun gelijke behandeling. Op het
gebied van politie zet het fonds zich in voor
het bestrijden van georganiseerde grensoverschrijdende misdaad en het versterken
van de capaciteit van EU-landen om veiligheidsgerelateerde risico’s doeltreffend te
beheersen.

Doelgroepen
Nieuwkomers, asielzoekers (waaronder zij die nog geen eindbeslissing hebben ontvangen), personen die tijdelijk internationale
bescherming genieten, vluchtelingen en andere migranten die
rechtmatig in het land verblijven.

Subsidiabele acties
Justitie & Veiligheid
Alle acties inzake buitengrenzenbeheer, controles en toezichtsystemen, investeringen
in operationele infrastructuur, uitrusting en
software, meer gebruik van moderne technologieën, identiteitsbeheer en technische
apparatuur, communicatie-infrastructuur, invoering van IT-systemen voor buitengrenzen
en veiligheid (bijv. Schengen- en Visuminformatiesysteem), inzet van verbindingsfunctionarissen voor migratie, maatregelen voor
beveiliging van documenten, verbetering van
reactievermogen, administratieve en operati-
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Noodhulp kan worden geboden om tegeonele coördinatie (bijv. gezamenlijke operaties), opsporing en onmoet te komen aan dringende behoeften
derzoek van georganiseerde misdaad of seksueel kindermisbruik,
die voortvloeien uit het grote aantal nieuwpreventie van terroristische activiteiten, visumgerelateerde
komers uit derde landen die de buitenopleidingen, personeelsopleiding in taal- en interculturele vaardigheden, uitwisseling van informatie en
Snelkoppeling grenzen oversteken, voor acties zoals
tolken bij registratieprocedures en
preventie van gewelddadige radicalisering, enz.
voor voedsel en andere goederen
Goed om te weten
voor mensen in opvangcentra.
Implementatie: Het grootste deel van het ISF
EU-acties zijn specifieke grensoverwordt in gedeeld beheer verzorgd in de vorm
schrijdende of vernieuwende maatrevan jaarlijkse nationale programma’s (oproepen
bit.ly/1xgdKdQ
gelen die de hele EU ten goede komen.
voor het indienen van voorstellen, overheidsopdrachten en onderhandse gunningen). Projecten worHet ISF kan ook worden aangewend voor
den tot 75 % gecofinancierd, specifieke acties tot 90 % en
activiteiten in of in verband met derde lantechnische bijstand zelfs tot 100 %. De overige financiële middelen
den, zoals seminaries, workshops en piworden rechtstreeks of onrechtstreeks door de Commissie beheerd
lootprojecten om specifieke technische en
en verstrekt via oproepen voor het indienen van voorstellen, aanbeoperationele expertise aan derde landen te
stedingen, EU-acties, noodhulp en technische bijstand.
bieden, alsook acties ter bevordering van
wederzijds vertrouwen en het uitwisselen
van goede praktijken.

Voorbeelden uit de praktijk

In november 2015 werd noodfinanciering toegekend aan
Slovenië en Kroatië op het gebied van grensbeheer
om deze landen te helpen de hoge migratiestromen te beheren. De fondsen waren gericht op
ad-hocmaatregelen, zoals het versterken van de
opvangcapaciteiten voor nieuwkomers, het vergroten van de accommodatiecapaciteiten en het
dekken van de accommodatiekosten van door
andere lidstaten ingezette functionarissen. Beide
lidstaten ontvingen toen eveneens noodfinanciering
van het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)
voor tijdelijke opvangcentra.

De Commissie is voornemens
om in 2016 een aanbesteding
te lanceren voor een wetenschappelijke analyse over de
wijze waarop migranten informatie inwinnen over de routes,
het transport, de smokkelaars,
degenen die hun tocht mogelijk
maken, en het land van bestemming.
Bijzondere aandacht zou hierbij moeten
gaan naar de communicatiekanalen en de
rol van sociale media.
Aanvullende informatie:
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Fonds in de kijker

Europees Sociaal Fonds (ESF)
Het Europees Sociaal Fonds bevordert niet alleen de werkgelegenheid en arbeidskwaliteit, maar bestrijdt ook armoede,
stimuleert sociale inclusie en bevordert gelijkheid van man en vrouw, non-discriminatie en gelijke kansen. Het ESF komt
in het bijzonder minder bevoorrechte personen ten goede, zoals migranten, etnische minderheden en gemarginaliseerde
gemeenschappen.

Doelstellingen

Wie komt in aanmerking

Duurzame en kwaliteitsvolle banen:
Het ESF ondersteunt de toegang tot werk en duurzame integratie op
de arbeidsmarkt. Bijzondere aandacht gaat naar personen die dreigen sociaal te worden uitgesloten of die behoren tot gemarginaliseerde gemeenschappen.

Nationale overheden, lokale en regionale overheidsinstanties, ngo’s, privaat- en
publiekrechtelijke ondernemingen, humanitaire organisaties, onderwijs- en
opleidingsinstellingen, diensten voor arbeidsvoorziening, onderzoekscentra, loopbaanadviseurs,
ondersteuningsdiensten
voor jongeren, vakbonden, werkgevers, sociale ondernemingen, enz.

Sociale inclusie en antidiscriminatie:
Het ESF ondersteunt de sociaaleconomische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen en de bestrijding van alle vormen van
discriminatie door actieve inclusie en gelijke kansen te stimuleren.

Doelgroepen

Vluchtelingen en asielzoekers met toegang
tot de arbeidsmarkt. Asielzoekers die geen
toegang hebben tot de arbeidsmarkt komen
slechts in aanmerking voor het onderwijssysteem wanneer ze deelnemen aan
beroepsopleidingsacties of aan
Snelkoppeling
acties die het onderwijs van hun
kinderen betreffen.

Onderwijs en opleiding:
Het ESF bevordert gelijke toegang tot hoogwaardig onderwijs en levenslang leren voor kansarme groepen. Het helpt hen nieuwe vaardigheden aan te leren en stimuleert zowel loopbaanbegeleiding als de erkenning van verworven vaardigheden.
Openbaar bestuur en beheer:
Om de administratieve lasten te verminderen en
de efficiëntie te verhogen investeert het ESF in
de institutionele en bestuurlijke capaciteitsopbouw van alle betrokkenen die zich bezighouden
met onderwijs, opleiding en werkgelegenheidsen sociaal beleid.

Onderwijs & Opleiding
Toegang tot werk verbeteren via
cursussen, basis- en leervaardigbit.ly/2j52prT
heden ontwikkelen en verbeteren,
taal- en internetcursussen, vroegSubsidiabele acties
tijdig schoolverlaten aanpakken, motivatie vergroten, buitenschoolse activiteiten,
Werkgelegenheid & Arbeidsmarkt
gebarentaal, toegang tot hoger onderwijs
Individueel advies, opstellen van een cv en technieken voor solliciverruimen, betere toegang tot hoogwaarditatiegesprekken, erkenning van verworven vaardigheden, toegang
ge scholen door transport te ondersteunen
tot diensten voor werkvoorziening, preventie van zwartwerk, onder(bijv. busdiensten), sterkere diversifiëring
steuning van ondernemerschap (met inbegrip van opstartfinancievan onderwijzend personeel, opleiding om
ring en sociale ondernemingen), werkervaring opdoen, arbeidskanonderwijsachterstand, culturele diversiteit
sen verbeteren, netwerken, sensibilisering van werkgevers, enz.
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en meertaligheid te begrijpen, capaciteitsopbouw (begeleiders,
maatschappelijk werkers en psychologen, bemiddelaars en mentors), vernieuwende onderwijsmethoden en -instrumenten, enz.
Gezondheidszorg & Sociale zorg
Acties die de toegang tot betaalbare en hoogwaardige gezondheidszorg en sociale dienstverlening enz verbeteren.
Rechten & Vrijheden
Acties die de gelijke toegang tot particuliere en overheidsdiensten
waarborgen, die Europese waarden delen en die informatie verstrekken over rechten en plichten, enz.
Sociale inclusie & Integratie
Discriminatie voorkomen, intercultureel begrip bevorderen, waarden overbrengen, maatschappelijke discussies om inclusie te ondersteunen, ouders betrekken in voorschoolse faciliteiten en scholen, bewustmaken, enz.
Openbaar bestuur & Beheer
Maatschappelijk gemeenschapswerk en de rol van gemeenten bevorderen, vernieuwende manieren uitwerken om met migranten
te werken, uitgebreide werkgelegenheidsprogramma’s, procedures
om migratiebureaus te hervormen, capaciteit en vaardigheden van
werknemers opbouwen om asielprocedures te verbeteren, beleid
en dienstverlening uitstippelen met meer toegevoegde waarde
voor migranten, enz.

Goed om te weten
Implementatie: Het ESF wordt in gedeeld beheer uitgevoerd. De
financiële steun gaat steeds gepaard met particuliere of overheidsfinanciering. Cofinancieringspercentages zijn tussen 50 en 85 %
van de totale projectkosten. De steun wordt toegekend via exploitatiesubsidies, oproepen tot het indienen van voorstellen en aanbestedingen.
Door het ESF ondersteunde initiatieven:
De Agenda voor nieuwe vaardigheden en banen streeft ernaar mensen
de juiste combinatie van vaardigheden voor toekomstige banen te
bieden. De Agenda ondersteunt de erkenning van buiten de EU
verworven vaardigheden en kwalificaties. De Nationale informatiecentra voor academische erkenning (NARIC) kunnen migranten
ondersteuning bieden in het verkrijgen van erkenning voor hun
diploma’s en studies, om zo hun toegang tot de arbeidsmarkt te
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verbeteren. Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief biedt jonge migranten die niet werken,
studeren of een opleiding volgen steun bij
het vinden van een passende baan, vervolgopleiding of stageplaats. Uitzendbureaus,
loopbaanbegeleiders, onderwijs- en opleidingsinstellingen, ondersteuningsdiensten
voor jongeren en werkgevers kunnen financiële steun aanvragen op nationaal niveau.
ESF in uw land:

bit.ly/2i6vzZn

Voorbeelden uit de praktijk
Het Duitse project Lotsendienst für Migranten
verstrekte advies aan ongeveer 1400 migranten die interesse hadden in het opstarten van een eigen zaak. 735 van deze migranten hebben na individuele begeleiding
succesvol een onderneming opgestart.
Aanvullende informatie:

bit.ly/2iRmwdy

De eco-sociale boerderij Korenika maakt
deel uit van het Sloveense project Mosaic
en biedt kwetsbare groepen niet alleen relevante kennis, vaardigheden en permanente
werkgelegenheid in de productie van biologisch voedsel, maar ondersteunt ook de revitalisering van het landelijk erfgoed.
Aanvullende informatie:

bit.ly/2i2pWNz

De Sloveense sociale onderneming SKUHNA of ‘Sloveense wereldkeuken’ neemt
migranten en vluchtelingen in
dienst als koks en obers om
hun sociale situatie te verbeteren en de Sloveense samenleving te verrijken.
Aanvullende informatie:
bit.ly/2gykvBz
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Fonds in de kijker

EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
Het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie bevordert niet alleen een hoog niveau van hoogwaardige
en duurzame werkgelegenheid, maar het waarborgt ook adequate sociale bescherming, bestrijdt sociale uitsluiting, langdurige werkloosheid en discriminatie, verbetert de arbeidsomstandigheden en stimuleert gelijkheid van man en vrouw.

Wie komt in aanmerking

Doelstellingen

Openbare en particuliere instanties en instellingen, nationale, regionale en lokale overheden, ngo’s, diensten voor arbeidsvoorziening, sociale partners, instellingen voor hoger onderwijs en onderzoekscentra, deskundigen op het gebied van effectbeoordeling,
nationale bureaus voor de statistiek, microfinancieringsverstrekkers voor individuen en micro-ondernemingen, enz.

EaSI is gericht op het versterken van de
EU-doelstellingen en de coördinatie van acties op EU- en nationaal niveau inzake werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie. Ten
aanzien van migranten kunnen twee deelprogramma’s van groot belang zijn:

Doelgroepen

Progress ondersteunt de ontwikkeling van
een geschikt EU-beleid voor werkgelegenheid, sociale inclusie en bescherming, met
bijzondere aandacht voor antidiscriminatie.
Het bevordert de nationale en internationale dialoog om oplossingen te vinden voor
reële noden, en verleent financiële ondersteuning voor innovatie van het sociaal en
arbeidsmarktbeleid.

Asielzoekers met of zonder toegang tot de arbeidsmarkt, vluchtelingen en migranten.

Microfinanciering en sociaal ondernemerschap is gericht op meer toegang tot microfinanciering voor kwetsbare groepen, in het
bijzonder migranten, vrouwen, jongeren en
laaggeschoolde werknemers, die hun eigen
micro- of sociale onderneming willen opstarten.
Het derde deelprogramma van EaSI, EURES,
stimuleert de mobiliteit van werknemers
binnen de EU door ervoor te zorgen dat
werkzoekenden in de Unie toegang hebben
tot dezelfde vacatures en ondersteunende
diensten.
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Subsidiabele acties

Goed om te weten

Sociale inclusie & Integratie
Intercollegiale toetsingen, grensoverschrijdende analysen en casestudies, evaluaties, pilootprojecten, workshops en uitwisselingen
van goede praktijken omtrent sociale-inclusiebeleidsvormen in verschillende lidstaten om wederzijds leren mogelijk te maken, enz.

Implementatie: Progress en EURES worden
rechtstreeks beheerd door de Europese
Commissie via oproepen tot het indienen
van voorstellen en aanbestedingen. De aanvraag voor de waarborgverlening ‘Microfinanciering en sociaal ondernemerschap’
gebeurt via een oproep tot het indienen van
blijken van belangstelling op de website van
het Europees Investeringsfonds. De Commissie biedt geen rechtstreekse steun aan
ondernemers en sociale ondernemingen,
maar stelt geselecteerde microkredietverstrekkers en investeerders in sociale
ondernemingen binnen de EU in staat
om de financiering te verhogen.

Werkgelegenheid & Arbeidsmarkt
Bestrijden van zwartwerk, capaciteitsopbouw van microkredietverstrekkers om migranten te helpen een zaak op te starten, onderzoek omtrent ondernemerschap voor migranten en
de rol van sociale ondernemingen in het integratieproces van migranten op de arbeidsmarkt,
Snelkoppeling
advies- en wervingsdiensten voor grensarbeiders, informatie- en communicatieactiviteiten
over de voordelen van geografische en beroepsmobiliteit, aangepaste begeleiding, enz.
Onderwijs & Opleiding
Verbeteren van digitale kennis, wederzijds leren
tussen EURES-actoren, opleiden van EURES-adviseurs, enz.

bit.ly/2iQCKWm

Openbaar bestuur & Beheer
Ontwikkeling van grensoverschrijdende partnerschappen en gerelateerde activiteiten, enz.

Voorbeelden uit de praktijk
EaSI biedt geregeld financiële steun voor
ngo’s die onderzoek voeren op het gebied van
sociale inclusie of microfinanciering en financiering van sociaal ondernemerschap. De financiële
steun kan worden verleend aan projecten omtrent ondernemerschap voor migranten en projecten over de rol van sociale ondernemingen in de
integratie van vluchtelingen en migranten op de arbeidsmarkt en
in de samenleving.
Aanvullende informatie:

GREENS-EFA.EU

Aanvulling met andere maatregelen:
EaSI vult andere EU-programma’s aan
zoals ERASMUS+ en het programma
Rechten, gelijkheid en burgerschap, alsook
structuurfondsen, waaronder in het bijzonder het ESF en het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief.

Het Nederlandse project Huis-aanhuis aan het werk, dat zich richt op
etnische minderheden en migranten in dichtbevolkte grotestadswijken (Schilderswijk, Den Haag),
werkte een methode uit voor sociaal interveniërend casemanagement (de huis-aan-huisbenadering)
om de werkgelegenheid onder langdurig werkloze ouders te verhogen en zo de
kinderen die in multiculturele huishoudens
opgroeien meer kansen te bieden.

bit.ly/2fRPyd5
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Fonds in de kijker

Fonds voor Europese hulp
aan de meest behoeftigen (FEAD)
Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen beoogt de ergste vormen van armoede in de EU te bestrijden
zoals dakloosheid, kinderarmoede en hongersnood. Gezien de corrigerende aard van het FEAD dient het als eerste
stap om mensen te helpen uit hun armoede en sociaal isolement te raken.

Wie komt in aanmerking

Doelgroepen

Overheidsinstanties, niet-gouvernementele organisaties, voedselbanken enz.

De minstbedeelden, zoals die worden bepaald door de lidstaten in kwestie, bijv.
mensen die in armoede leven, daklozen,
kinderen, ouderen, personen met een handicap en migranten, waaronder eventueel
nieuwkomers bij hun aankomst in de Unie,
asielzoekers en vluchtelingen. De exacte
doelgroepen worden op nationaal niveau
omschreven en hangen af van het soort
ondersteuning dat de lidstaat biedt, bijv.
levensmiddelen en fundamentele materiële
bijstand, sociale inclusie enz. Asielzoekers
en vluchtelingen behoren niet uitdrukkelijk
tot de doelgroep en moeten in het operationele programma worden vermeld om in
aanmerking te komen.

Doelstellingen
Het FEAD heeft als voornaamste doelstelling het aantal personen
op of onder de armoedegrens met minstens 20 miljoen te verminderen tegen 2020. Door de minstbedeelden te helpen streeft het
Fonds ernaar de sociale cohesie te versterken. Bovendien ondersteunt het de inzameling en verdeling van voedseldonaties om
voedselafval te verminderen.

Subsidiabele acties
Materiële steun
Na de aankomst in de EU kan er steun
worden verleend in de vorm van kortetermijnacties: voedselpakketten of maaltijden,
kleding en schoeisel, slaapzakken, schoolmateriaal en andere benodigdheden zoals
verzorgingsmiddelen.
Sociale inclusie & Integratie
Steun in de vorm van langetermijnacties kan
slechts worden verleend nadat asiel werd
aangevraagd, bijv. maatregelen voor sociale inclusie naast het actief arbeidsmarktbeleid, zoals ontvangers doorverwijzen naar
andere bestaande diensten, taalcursussen,
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De Europese Federatie van Voedselbanken
verenigt ongeveer 260 voedselbanken in
23 Europese landen. Nagenoeg de helft van
het in Europa ingezamelde voedsel is afkomstig van het Europese voedselhulpprogramma voor de meest behoeftigen.
Het overige wordt geleverd door
Snelkoppeling
de voedingsmiddelenindustrie,
winkels en individuen.

vertaal- en tolkdiensten, inburgeringsacties (bijv. informatie over
voorwaarden, rechten en plichten), activiteiten ter bevordering van
de gezondheid, socialisatie- en netwerkactiviteiten, opleiding voor
meer zelfredzaamheid, informatie over beschikbare sociale dienstverlening en tijdelijke opvang, financiële basiskennis, toegang tot
gezondheids- en onderwijsdiensten, psychologische steun en
emancipatie.

Goed om te weten
Implementatie: Het FEAD wordt in gedeeld beheer
verzorgd. Het vormt een aanvulling op het Europees
Sociaal Fonds. De lidstaten kunnen rechtstreeks voedsel en goederen inkopen en doorgeven aan de partnerorganisaties, doorgaans overheidsinstanties en ngo’s, of
hen de financiële middelen ter beschikking stellen.

Het FEAD-netwerk is een
gemeenschap met open lidmaatschap die mensen en
organisaties samenbrengt die
bit.ly/2i6wJnH
zich inzetten om de ergste vormen van armoede te bestrijden. Het
biedt mogelijkheden om goede praktijken
Materiële steun: De landen kunnen hun bijstand aanpassen. Mateen ideeën te delen over hoe de meest beriële steun kan samengaan met begeleidende maatregelen, zoals
hoeftigen in de EU kunnen worden onderbegeleiding en ondersteuning om de meest behoeftigen te helpen
steund.
uit de armoede te raken.
Deelname van sociale supermarkten: Door het FEAD gefinancierd
voedsel en goederen moeten kosteloos onder de minstbedeelden
worden verdeeld. Sociale supermarkten kunnen deelnemen aan
het programma op voorwaarde dat de gecofinancierde producten
kosteloos worden verdeeld.

Voorbeelden uit de praktijk
De Franse Federatie van Voedselbanken verenigt 79 voedselbanken op Frans grondgebied. Jaarlijks steunen ze meer dan 1,8
miljoen mensen onder de armoedegrens
door voedingspakketten en maaltijden ter
beschikking te stellen.

Beheerautoriteiten in mijn land: 		
bit.ly/2iW2MYv

Het Duitse project Hilfe-Lotsinnen für zugewanderte EU-Bürgerinnen in der Armutsprostitution (‘Steun aan vrouwelijke migranten in armoedeprostitutie’) biedt steun
aan vrouwelijke migranten die door
armoede in prostitutie belanden, alsook toegang tot onderwijs en opleiding voor hun kinderen.
Aanvullende informatie:
bit.ly/2gp75ay

In Kroatië werden voedsel, verzorgingsmiddelen
en schoolmateriaal verdeeld onder migranten, en begeleidende maatregelen getroffen zoals advisering omtrent gezondheidszorg, persoonlijke hygiëne en ouderschap.

GREENS-EFA.EU
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Migranten kunnen
bijdragen aan een inclusieve
samenleving
Vroegtijdige, eerlijke en doeltreffende integratie is enorm belangrijk voor
migranten die hun vertrouwen stellen in Europa voor onderdak en een nieuw
leven. De Groenen/EVA-fractie is van mening dat langetermijninvestering nodig is
om actieve deelname en emancipatie van alle betrokkenen te stimuleren. Dit proces
reikt verder dan de grondrechten en noden van migranten en vluchtelingen. Het zou
hun in de eerste plaats zinvolle mogelijkheden moeten bieden om actief deel te nemen
aan het economische, maatschappelijke, culturele en politieke leven, maar ook hun gevoel
van betrokkenheid moeten versterken en hen aanmoedigen bij te dragen aan het opbouwen
van lokale gemeenschappen.
Een inclusieve samenleving die verschillende culturen en overtuigingen verwelkomt,
plukt absoluut de vruchten van haar diversiteit. De actoren ter plaatse worden in
deze complexe taak om zulke mogelijkheden te creëren met tal van uitdagingen
geconfronteerd. Het gebrek aan geschikte financiële steun vormt hierbij een
aanzienlijke extra hindernis. De vele positieve voorbeelden van lokale en
regionale initiatieven tonen evenwel aan dat eerlijke, duurzame integratie
van migranten en vluchtelingen niet alleen een kwestie van middelen
en methoden is, maar eerst en vooral een kwestie van inclusieve
dialoog en sterke maatschappelijke betrokkenhe
De
Zweedse gemeente
Härnösand hanteert een holistische
benadering om migranten en vluchtelingen te
verwelkomen. Actieve deelname van het maatschappelijk
middenveld, een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden
en vroegtijdige interventie vormen in haar actieplan voor vroegtijdige
integratie de basisprincipes om sociale inclusie en integratie te bevorderen.
Acties zoals een vroege start met scholing, stedelijke langetermijnplanning, tijdige
erkenning van vaardigheden, gedeelde werkplekken om praktische leerervaring op te
doen, het creëren van ontmoetingsplekken voor de gemeenschap en de organisatie van
specifieke activiteiten voor de regio zijn bedoeld om migranten en vluchtelingen gastvrij te
ontvangen en hun mogelijkheden te bieden om te blijven en een nieuw leven op te bouwen in
de gemeente.
In het Spaanse Andalusië en Melilla werd een project voor actief burgerschap opgestart om
negatieve stereotypen over immigranten en destructieve geruchten die het samenleven in
diversiteit verhinderen, te bestrijden. Het initiatief Stop rumours zet hiervoor speciaal opgeleide
‘antigeruchtenagenten’ in die met objectieve, beargumenteerde informatie de onjuiste
beweringen in de lokale omgeving tegengaan. Het project bevordert zo inclusie in de
ontvangende samenleving, intercultureel bewustzijn en non-discriminatie.

De Groenen
/EVA-fractie

Het Italiaans bijenteeltproject Brave Bee beoogt de maatschappelijke en
arbeidsgerelateerde integratie van jonge asielzoekers te versnellen door hun
specifieke kennis van de basistechnieken voor bijenteelt en bijenkorven te
verschaffen. De lokale ambacht van bijenteelt ondersteunt de regio en
beschermt de biodiversiteit, maar helpt bovendien asielzoekers
beter om te gaan met de moeilijkheden van hun situatie.

Green
European
Foundation
Lokale actie
is de sleutel tot succes
Deze gids bouwt voort op het idee dat lokale gemeenschappen en initiatieven in Europa uitstekende
voorbeelden kunnen bieden van goede praktijken om migranten, vluchtelingen en asielzoekers te
verwelkomen en succesvolle integratie te bewerkstelligen. De Green European Foundation werkt samen met
nationale groene stichtingen in heel Europa om lokale omgevingen te verkennen waar Europese en nationale
realiteiten elkaar kruisen in hun impact op het leven van migranten, vluchtelingen en asielzoekers. Met ons project
Refugees and Migrant Policies – the Local Level beogen we de goede praktijken op lokaal niveau vast te stellen, alsook de
implementatieproblemen op het vlak van integratie en dienstverlening, en eventuele groene voorstellen voor een eerlijke
en menselijke benadering van de zogenaamde vluchtelingencrisis.

GEF-publicaties ter bevordering van het debat
Door gratis publicaties aan te bieden en te verspreiden willen we een Europees debat stimuleren. In mei 2016 publiceerden we
de brochure Paving the way for a Green debate on Refugee, Asylum and Migration Policies, die de huidige discussie tussen groene
organisaties samenvat en de standpunten van groene partijen binnen de Europese instellingen, zoals de Europese Groene Partij
en de Groenen in het Europees Parlement, uiteenzet. Eind 2015 lieten we een studie uitvoeren naar de standpunten van de
groene partijen in Europa door de antwoorden op vragenlijsten van 25 groene partijen in 23 verschillende landen te evalueren.
Dit stelde ons in staat een overzicht te geven van de al dan niet gemeenschappelijke punten op nationaal niveau en de gebieden
aan te duiden waar er vragen onbeantwoord blijven. Die moeten dan ook nader worden behandeld. Aan dit actuele onderwerp
was bovendien een recente thematische editie van ons Green European Journal gewijd (‘Checkpoint Europe – The Return of
Borders’). In deze editie wordt onderzocht hoe overal in Europa opnieuw grenzen verschijnen, zowel letterlijk als figuurlijk
in het gedachtegoed van Europese burgers, en hoe een progressief antwoord kan worden geboden op deze verontrustende
ontwikkelingen.

Een financieringsgids voor groene actoren
Wij hopen dat ons werk kan bijdragen aan een actieve uitwisseling van kennis en ervaring tussen groene
actoren in heel Europa over hoe we onze krachten kunnen bundelen en toekomstige uitdagingen
het hoofd kunnen bieden terwijl we aan een sterk Europa voor de burger bouwen dat onze
visie vertegenwoordigt. Wij hopen eveneens dat deze gids zal dienen als een alles-in-ééninformatiebron omtrent EU-financiering voor de vele toegewijde groene actoren op lokaal
en regionaal niveau die met migranten, vluchtelingen en asielzoekers werken of
voornemens zijn dit in de toekomst te doen.
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Fonds in de kijker

Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO)
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is gericht op het versterken van de economische, territoriale en sociale
cohesie door de voornaamste regionale ongelijkheden in de EU op te heffen.

Wie komt in aanmerking

Doelstellingen

Overheidsinstanties, organisaties in de particuliere sector (in het
bijzonder kmo’s), universiteiten, verenigingen, ngo’s en vrijwilligersorganisaties, alsook buitenlandse ondernemingen die gevestigd zijn in de onder het betreffende programma vallende regio.

Het EFRO is een van de belangrijke financiële instrumenten in het EU-cohesiebeleid,
met als doel de ongelijkheden op het vlak
van ontwikkeling tussen de Europese regio’s
terug te dringen. De investeringen zijn gericht op innovatie en onderzoek, de digitale
agenda, steun voor kmo’s en de koolstofarme economie.

Doelgroepen
Het toepassingsgebied van het fonds met betrekking tot migranten
en vluchtelingen behelst infrastructuurontwikkelingen in verschillende gebieden zoals stadsvernieuwing, sociale en gezondheidszorg, huisvesting, ondernemerschap en onderwijs. Er wordt geen
steun voor bepaalde doelgroepen vermeld, maar het fonds kan bijdragen tot het terugdringen van ruimtelijke isolatie of voorzien in
de noden van kwetsbare groepen.

Subsidiabele acties

In aanvulling op het ESF kan het EFRO het
integratieproces van migranten en vluchtelingen ondersteunen via investeringen in
infrastructuur en stadsvernieuwing. De prioriteit gaat naar het bevorderen van werkgelegenheid en sociale inclusie, het bestrijden van armoede en discriminatie en
Snelkoppeling
het investeren in onderwijs, opleidingen en levenslang leren.

Huisvesting & Infrastructuur
Bouw van opvangcentra, infrastructuurontwikkeling op hotspots, infrastructuurontwikkeling voor sociale en gezondheidszorgdiensten, mobiele ziekenhuizen, watervoorziening
Werkgelegenheid & Arbeidsmarkt
en afvalwaterzuivering, infrastructuurinvestebit.ly/2i2A8pc
Inkomstengenererende activiteiten
ringen in onderwijsfaciliteiten en betere toe(bijv. oprichten van sociale ondernegang tot onderwijs (bijv. investeringen in wegmingen, microkredietprogramma’s) enz.
en transportinfrastructuur), renovatie, betere en
energie-efficiëntere huisvesting en bijbehorende infraOpenbaar bestuur & Beheer
structuur, investering in energiezuinige woningen, bouw van kinVersterken van de institutionele capaciteit
dercrèches, scholen, gemeenschapscentra, opvangcentra, sociale
en de efficiëntie van openbare besturen en
huisvesting en jeugdcentra, enz.
instanties die zich bezighouden met de integratie van migranten en vluchtelingen.
Gezondheidszorg & Sociale zorg
Primaire gezondheidszorg, gemeenschapsgerichte sociale zorg,
bemiddeling, maatschappelijke dienstverlening, enz.
Onderwijs & Opleiding
Taalcursussen, lichamelijke opvoeding enz.
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Goed om te weten
Implementatie: Het EFRO wordt in gedeeld beheer verzorgd door de
lidstaten via nationale operationele programma’s die door de regionale overheden worden uitgevoerd. Het biedt steun in de vorm van
subsidies, prijzen, terugvorderbare steun en financiële middelen.
Complementariteit: Het fonds kan uiterst doeltreffend aangewend
worden samen met het AMIF en met sociale integratie- en arbeidsmarktmaatregelen (bijv. opleidingen, taalcursussen, advisering, begeleiding, beroepsopleidingen en werkgelegenheidsmaatregelen).
Gebruiksflexibiliteit: Het EFRO kan per geval noodmaatregelen bepalen die de steun van het AMIF, het ISF enz. aanvullen. De noodacties betreffen de opvang van migranten en vluchtelingen en kunnen
de capaciteitsopbouw of -uitbreiding van opvangcentra, onderkomens, tenten en containers inhouden.
Beheerautoriteiten in mijn land:

bit.ly/2i2r2Ja

Városi dimenzió
Steden spelen een cruciale rol in het reageren op en aanpassen aan
de demografische veranderingen en nieuwe migratietrends. Ze zijn een
van de eerste contactpunten voor migranten en worden bijgevolg vaak
geconfronteerd met het complexe integratieproces, waardoor druk kan
ontstaan op het sociale beleid, de werkgelegenheidsstrategieën en de
overheidsdiensten.
Het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma URBACT stimuleert de netwerkvorming van steden in verschillende lidstaten rond een
specifiek thema. Het project OPENCities bracht steden samen om een
proactiever beleid uit te werken, om zo de internationaal mobiele bevolking meer aan te trekken of te behouden.
Geïntegreerde duurzame stadsontwikkelingsstrategieën richten zich
op belangrijke stedelijke uitdagingen en zorgen voor een duurzame
verbetering van de economische, milieu- en klimaatgerelateerde, maatschappelijke en demografische omstandigheden in stedelijke gebieden.
De strategieën worden in samenwerking met maatschappelijke organisaties, lokale burgers en andere bestuursniveaus uitgewerkt en uitgevoerd.
Het initiatief voor innovatieve stedelijke acties biedt stedelijke gebieden
in Europa middelen om nieuwe antwoorden op stedelijke uitdagingen
in de praktijk te testen.

GREENS-EFA.EU

Voorbeelden uit de praktijk
Het Oostenrijkse project Mingo Migrant Enterprises werd opgestart door het Vienna Business Agency en biedt ondernemingen van
migranten aanloopsteun en advies, alsook ondersteuning bij het omgaan met agentschappen, overheden en financiële instellingen in
Wenen.
Aanvullende informatie:

bit.ly/2gLoDB0

Het grensoverschrijdende samenwerkingsproject MigrAlp, opgezet door Tirol in Oostenrijk
en Zuid-Tirol in Italië, ondersteunt de ontwikkeling van instrumenten en informatiediensten
voor de integratie van migrantengemeenschappen en bestrijdt racisme en discriminatie.
De nadruk in het project ligt voornamelijk op
een betere integratie in de samenleving en op
de arbeidsmarkt, en op bewustmaking van culturele diversiteit in scholen via een rollenspel,
genaamd SpaceMigrants.
Aanvullende informatie:

bit.ly/2h2xGKv

Grensoverschrijdende dimensie
De Europese Territoriale Samenwerking (INTERREG) bevordert betere regionale samenwerking door gemeenschappelijke kwesties
via transnationale benaderingen aan te pakken. De grensoverschrijdende samenwerking
stimuleert de lidstaten om zich tot hun buurlanden te richten en reikt hen de middelen
om gezamenlijk het hoofd te kunnen bieden
aan sociaaleconomische, milieugerelateerde
en territoriale uitdagingen. Wat migranten
en vluchtelingen betreft, kan het ook helpen
bij de aanpak van problemen met betrekking
tot mensenhandel door de institutionele en
administratieve samenwerking tussen EU-,
niet-EU- en omringende landen in het Middellandse Zeegebied te ondersteunen.
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Fonds in de kijker

Programma Justitie
Het Programma Justitie is gericht op de verdere totstandbrenging van een Europese rechtsruimte op grond van wederzijdse erkenning en wederzijds vertrouwen.

Wie komt in aanmerking

Doelstellingen

Alle particuliere en overheidsinstanties, wettelijk gevestigd in de lidstaten, landen van de Europese Vrijhandelsassociatie, kandidaat-lidstaten of potentiële kandidaat-lidstaten conform hun raamovereenkomsten.

Het programma ziet erop toe dat de EU-wetgeving in burgerlijk en strafrecht doeltreffend
wordt nageleefd in de lidstaten en dat burgers
en ondernemingen toegang hebben tot de
rechter. Het ondersteunt justitiële samenwerDoelgroepen
king in burgerlijke en strafrechtelijke kwesties,
en bevordert daadwerkelijke toegang tot de
Personen die internationale bescherming genieten (vluchtelingen),
rechter en bescherming van de rechten van
alsook nieuwkomers en asielzoekers onder bepaalde voorwaarden.
misdrijfslachtoffers. Grensoverschrijdende samenwerking tussen de lidstaten wordt
Subsidiabele acties
aangemoedigd om wederzijdse kenSnelkoppeling
nis en begrip van de rechtsstelsels
Justitie & Veiligheid
te verbeteren en bijgevolg ook het
Uitwisseling van goede praktijken inzake bewustmawederzijds vertrouwen.
king, conferenties en mediacampagnes, analysen
(studies, gegevensverzameling, enquêtes, verslagen),
informatiemateriaal en gidsen, uitwerking van gemeenschappelijke werkwijzen, steun aan maatschapComplementariteit: Het Programpelijke organisaties (ngo’s) die betrokken zijn bij de bema Justitie kan een aanvulling
bit.ly/1n7HQaL
scherming van gelijkheid en mensenrechten, enz.
vormen op het Programma Rechten,
gelijkheid en burgerschap, alsook op het
Onderwijs & Opleiding
Fonds voor interne veiligheid, Erasmus+ en
Capaciteitsopbouw en opleidingen voor deskundigen (personeelsuithet Instrument voor pretoetredingssteun. Orwisselingen, bijeenkomsten van deskundigen, workshops), ontwikkeganisaties met winstoogmerk hebben slechts
len van opleidingsmodules en online/offline opleidingsinstrumenten,
toegang tot het Programma wanneer ze samenontwikkelen van informatie- en communicatie-instrumenten, wederwerken met organisaties zonder winstoogmerk
zijds leren, intercollegiale toetsing, ‘train-the-trainer’-evenementen,
of overheidsorganisaties.
taalopleiding over juridische terminologie, onderwijsmateriaal, enz.
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Goed om te weten

Voorbeelden uit de praktijk

Implementatie: Het fonds wordt rechtstreeks door de Europese
Commissie (DG Justitie) beheerd en uitgevoerd via actie- en exploitatiesubsidies en onderhandse gunningen, bekendgemaakt via
aanbestedingen en oproepen tot het indienen van voorstellen. De
EU-cofinancieringspercentages variëren van 80 % tot 90 % in uitzonderlijke gevallen.

In 2016 lanceert de Commissie een oproep tot
het indienen van voorstellen ter ondersteuning
van de capaciteitsopbouw inzake kinderrechten voor deskundigen. Bovendien wordt het
versterken van de kinderbeschermingssystemen voor migrantenkinderen gefinancierd via
rechtstreekse subsidies aan internationale organisaties.

GEF.EU
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Vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers
en vrouwen zonder verblijfsvergunning
Door verschillende genderspecifieke uitdagingen vormen vrouwelijke
vluchtelingen en asielzoekers en vrouwen zonder verblijfsvergunning
een zeer kwetsbare groep onder migranten. De hele tocht door kunnen
ze blootgesteld worden aan geweld tegen vrouwen. Bovendien kunnen
ze in het gastland te kampen hebben met isolatie. Hun toegang tot diensten,
werk en opleidingen kan beperkt zijn, waardoor ze economisch, sociaal en
cultureel afhankelijk worden. Gezien de segregatie tussen man en vrouw
op de arbeidsmarkt en het complexe proces om hun diploma’s te laten
erkennen, werken ze vaak in slechtbetaalde banen, wat hun integratie
afremt. Veel vrouwen verlaten hun thuisland juist op zoek naar gelijkheid en
rechtvaardigheid, maar kunnen door de discriminerende beleidsmaatregelen
van het migratieproces ontmoedigd raken. Om migrantenvrouwen te
helpen zich deel te voelen van de gastsamenleving zodat ze er ook actief
aan bijdragen, moeten de ontvangende gemeenschappen rekening
houden met hun specifieke behoeften en zich richten op het versterken
van hun positie en onafhankelijkheid door bevordering van een
genderbewust opvang- en integratiebeleid.

GREENS-EFA.EU
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Fonds in de kijker

Creatief Europa
Het programma Creatief Europa waarborgt en bevordert Europa’s culturele en taalkundige verscheidenheid, het resultaat
van eeuwenlange interculturele interactie, invloeden en migratie.

Doelstellingen

Wie komt in aanmerking

Het programma ondersteunt Europese culturele, audiovisuele en sectoroverschrijdende projecten ter bevordering van de sociale integratie
en het wederzijds cultureel begrip. Het kan de
Doelgroepen
zichtbaarheid van Europese waarden en culturen verhogen en internationale coproductie
Vluchtelingen, alsook nieuwkomers en asielzoekers onder bepaalde
bevorderen. De gefinancierde activiteiten staan
voorwaarden.
voor de waardering van de bijdrage van migranten aan de culturele diversiteit in
Subsidiabele acties
Europa. Cultuur kan voor hen een
Snelkoppeling
manier zijn om elkaar te ontmoeProjecten kunnen migranten helpen contacten te leggen
ten en deel uit te maken van de
en zichzelf uit te drukken zonder hierbij afhankelijk te
gemeenschap.
zijn van een specifieke taal, en kunnen bewustmaking
creëren voor de oorzaken en gevolgen van migratie.
Organisaties zonder winstoogmerk, gemeenten, verenigingen, gemeenteraden, liefdadigheidsinstellingen, stichtingen, culturele en creatieve organisaties, enz.

Cultuur en media
Europese films en tv-programma’s, festivals, literaire vertalingen, productie van speelfilms, animaties en documentaires, bibliotheken, bevordering van cultureel erfgoed, internationale evenementen, tentoonstellingen, enz.

bit.ly/1hCkqIB

Goed om te weten

Voorbeelden uit de praktijk

Implementatie: Het programma wordt rechtstreeks door de Europese
Commissie beheerd via het Uitvoerend Agentschap voor onderwijs,
audiovisuele middelen en cultuur, op basis van jaarlijkse werkplannen
die de gefinancierde activiteiten en toe te kennen bedragen aangeven.

Het Europees samenwerkingsproject: In 2016
werd een oproep ‘Vluchtelingenintegratie’ gelanceerd om projecten te ondersteunen die
de integratie van vluchtelingen in Europa mogelijk maken en wederzijds cultureel begrip,
tolerantie en een interreligieuze dialoog stimuleren. Het beoogt vluchtelingen te helpen
contacten te leggen en zichzelf uit te drukken
zonder de taal van het gastland te spreken,
om democratische waarden te bevorderen en
EU-burgers de mogelijkheid te bieden te leren
van de waarden en culturen van vluchtelingen.

De Creative Europe Desks, aanwezig in alle deelnemende landen, bieden informatie over het programma en toegang tot financiële steun.
De contactgegevens per land zijn hier beschikbaar:

bit.ly/21k98gO

De Europese samenwerkingsprojecten ondersteunen grensoverschrijdende samenwerking tussen culturele en creatieve organisaties binnen
en buiten de EU. De projecten kunnen het wederzijds begrip tussen
gastgemeenschappen en migranten stimuleren. Financiële steun is beschikbaar voor zowel klein- als grootschalige projecten. De maximale
duur voor alle projecten is 48 maanden.
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De Garantiefaciliteit stimuleert de
toegang tot financiering voor micro-, kleine en middelgrote organisaties in de culturele en creatieve sector.

GEF.EU

EU-financieringsgids: migratie en asiel

Fonds in de kijker

Europa per i cittadini
Het programma Europa voor de burger is gericht op meer bewustwording en begrip omtrent de EU en haar geschiedenis,
diversiteit en waarden, alsook op meer betrokkenheid van de bevolking in maatschappelijke en democratische activiteiten.

Wie komt in aanmerking

Doelstellingen

Lokale en regionale overheden, organisaties zonder winstoogmerk,
maatschappelijke, culturele, onderwijs- en jeugdorganisaties, onderzoekscentra, denktanks, platformen van pan-Europese organisaties,
enz.

Gericht op de strijd tegen de stigmatisatie van
migranten en op de groei van een interculturele
dialoog en wederzijds begrip, moedigt Europa
voor de burger democratische en burgerparticipatie aan met jumelages, die deelnemers aanDoelgroepen
zetten om concrete Europese politieke vraagstukken te bespreken en mogelijkheden te
Personen die internationale bescherming genieten (vluchtelingen), alscreëren voor maatschappelijke betrokkenheid
ook nieuwkomers en asielzoekers onder bepaalde voorwaarden.
en vrijwilligerswerk, stedennetwerken om
de samenwerking tussen gemeenten
Subsidiabele acties
rond een gemeenschappelijk theSnelkoppeling
ma te bevorderen, en projecten
Sociale inclusie & integratie
van maatschappelijke organisaJumelages om Europese politieke vraagstukken te
ties die rechtstreekse participabespreken (stedenbanden), stedennetwerken om
tie in het beleidsvormingsprozich over gemeenschappelijke kwesties te buigen en
ces mogelijk maken.
middelen uit te wisselen”. The hyphenation of ‘stedennetwerken, projecten van maatschappelijke organisaties voor rechtstreekse deelname van burgers aan de
bit.ly/1SYcUup
EU-beleidsvorming, intercollegiale toetsing, bijeenkomIn het kader van de specifieke pristen van deskundigen, bewustmakingsactiviteiten, enz.
oriteiten voor 2016-2020 zal de aandacht ook gaan naar het bestrijden van de
Goed om te weten
stigmatisering van migranten en het creëren van
tegenverhalen om de interculturele dialoog en het
Attuazione: Europa voor de burger wordt rechtstreeks door de Euwederzijds begrip te bevorder en.
ropese Commissie beheerd en uitgevoerd via het Uitvoerend Agentschap voor onderwijs, audiovisuele middelen en cultuur op basis van
jaarlijkse werkprogramma’s. Financiering is beschikbaar in de vorm
Voorbeelden uit de praktijk
van actiesubsidies voor acties met een beperkte duur, exploitatiesubsidies voor denktanks en maatschappelijke organisaties, en contracHet in 2016 opgestarte Belgische project My
ten voor overheidsopdrachten.De cofinancieringspercentages zijn
Story – Media and Migrants onderzoekt hoe de
beschikbaar in de respectievelijke werkprogramma’s.
gangbare media de beeldvorming van burgers
over migranten en vluchtelingen beïnvloeden
Het programma kan worden aangewend door toetredende landen,
door mediaberichten te bestuderen, inhoud
kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten, mits een memovoor een wezenlijk tegenverhaal te creëren en
randum van overeenstemming met de Commissie werd ondertekend.
burgerparticipatie aan te moedigen.
Contactpunt Europa voor de burger in mijn land:

GREENS-EFA.EU

bit.ly/2kcAJ7e

Aanvullende informatie:

bit.ly/2gVKe7q
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Fonds in de kijker

Rechten, gelijkheid en burgerschap
Het programma bevordert en beschermt de gelijke behandeling en rechten van personen, zoals bepaald in het Verdrag
betreffende de Europese Unie, het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de internationale mensenrechtenverdragen.

Wie komt in aanmerking

Doelstellingen

Maatschappelijke organisaties, ngo’s, overheidsinstanties, regionale en lokale overheden, Europese netwerken, onderzoekscentra,
scholen, opleidingscentra, enz.

Het programma ziet erop toe dat de mensenrechten en -vrijheden in de praktijk worden
nageleefd door hun zichtbaarheid en coherente toepassing in de EU te vergroten. Het
beoogt non-discriminatie en kinderrechten
te bevorderen, voor bewustmaking te zorgen,
en racisme, xenofobie en geweld tegen vrouwen en kinderen te bestrijden. Hierbij is
het sterk gericht op migranten.

Doelgroepen
Personen die internationale bescherming genieten (vluchtelingen),
alsook nieuwkomers en asielzoekers onder bepaalde voorwaarden.

Subsidiabele acties
Rechten & Vrijheden
Uitwisseling van goede praktijken, conferenties en
bewustmakingscampagnes, analysen, informatiemateriaal, acties ter bescherming van gelijkheid en
mensenrechten, zorg voor migrantenkinderen zonder begeleiding en het bevorderen van hun rechten,
alles-in-één-informatie voor nieuwkomers, acties met
Europese toegevoegde waarde, enz.

Snelkoppeling

Soortgelijke acties: Andere
EU-programma’s met betrekking tot de bevordering en
bescherming van mensenrechten zijn het Europees instrument voor democratie en
bit.ly/1pBWgDi
mensenrechten, dat democratie,
de rechtsstaat en naleving van de
mensenrechten buiten de EU bevordert, en
Onderwijs & Opleiding
Europa voor de burger, dat kennis over de geCapaciteitsopbouw en opleiding voor deskundigen, ontwikkeling van
schiedenis en diversiteit van de EU stimuleert.
opleidingsmodules en online/offline opleidingsinstrumenten, wederzijds leren, intercollegiale toetsing, ‘train-the-trainer’-evenementen,
taalopleidingen over juridische terminologie, onderwijsmateriaal, enz.

Goed om te weten
Implementatie: Het fonds wordt rechtstreeks door de Europese Commissie (DG Justitie) beheerd en uitgevoerd via actie- en exploitatiesubsidies, bekendgemaakt via aanbestedingen en oproepen tot het indienen van blijken van belangstelling. Het cofinancieringspercentage
voor projecten bedraagt doorgaans 80 %.
Organisaties met winstoogmerk hebben slechts in samenwerking met
organisaties zonder winstoogmerk of overheidsorganisaties toegang
tot het programma.
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Voorbeelden uit de praktijk

Het transnationale project GEMMA against Violence: Gender based Empowerment of Migrants
through a Multiagency Approach bevordert de
implementatie van bestaande mensenrechteninstrumenten over sectoren heen om de
diepere oorzaken van geweld aan te pakken
en vrouwelijke migranten die geweld hebben
overleefd te helpen.
Aanvullende informatie:

bit.ly/2g7NImg

GEF.EU

Migrantenkinderen
Migrantenkinderen en minderjarigen vormen een
bijzondere risicogroep. Op hun tocht naar het gastland
kan hun leven in gevaar zijn en kunnen hun rechten
worden geschonden. Vaak worden ze gescheiden
van hun gezin, dat niet over voldoende financiële
middelen of een ondersteuningsnetwerk beschikt,
waardoor ze bijzonder kwetsbaar zijn voor geweld,
uitbuiting en mensenhandel. Ongeacht hun nationaliteit of
migrantenstatus zou steun aan kinderen en minderjarigen
centraal moeten staan, en meer bepaald in de vorm van
aangepaste kinderbeschermingsstelsels, maatregelen
om het uiteenvallen van gezinnen te voorkomen en hun
hereniging te bevorderen, alsook maatregelen voor een
vlottere toegang tot asielprocedures, gezondheidszorg,
onderwijs en juridische vertegenwoordiging.

EU-financieringsgids: migratie en asiel

Fonds in de kijker

Erasmus+
Erasmus+ is gericht op het verbeteren van onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren voor jongeren om banen te
creëren en Europa’s concurrentievermogen te versterken.

Wie komt in aanmerking

Doelstellingen

Erasmus+ is toegankelijk voor deelnemende organisaties zoals universiteiten, onderwijs- en opleidingsverstrekkers, denktanks, onderzoekscentra, jongerenverenigingen en particuliere ondernemingen, alsook
voor individuele deelnemers (studenten, onderwijzend en opleidend
personeel, jeugdwerkers, vrijwilligers) via een organisatie die deelneemt aan het programma.

Het programma biedt financiële steun op het
gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en
sport. Het ondersteunt de mobiliteit en dus
de inzetbaarheid van burgers, alsook de transnationale samenwerking om vernieuwende
praktijken te delen. Het stimuleert bovendien acties die sociale inclusie van migranten
bevorderen, radicalisering voorkomen, de
erkenning van diploma’s ondersteunen en
meertaligheid, tolerantie en gedeelde waarden promoten.

Doelgroepen

Bijzondere aandacht gaat naar deelnemers uit kansarme milieus, in
het bijzonder migranten en vluchtelingen, die in alle gebieden
van het programma kunnen deelnemen.
De specifieke voorwaarden verschillen evenwel tussen
Snelkoppeling
de lidstaten.

Goed om te weten

Implementatie: Het programma wordt hetzij door nationale
agentschappen in de lidstaten,
Onderwijs & Opleiding
hetzij rechtstreeks door de EuOpleidingen voor vluchtelingen- en migrantenkinropese Commissie uitgevoerd
deren, interculturele klassen, tolerantie en diversibit.ly/2jOdOLT
via het Uitvoerend Agentschap
teit in klaslokalen bevorderen, capaciteitsopbouw van
voor onderwijs, audiovisuele midonderwijs- en opleidingsinstellingen, mediageletterdheid
delen en cultuur. Een aanvraag indienen
verbeteren, aanleren van vaardigheden om complexe situaties
gebeurt via een algemene of specifieke opin klaslokalen en vroegtijdig schoolverlaten aan te pakken, acties ter
roep tot het indienen van voorstellen en via
ondersteuning van jeugdwerkers, erkenning van vaardigheden en beaanbestedingen. De cofinancieringspercenkwaamheden, ondersteuning voor leerlingen met specifieke behoeftages hangen af van de acties. Individuen
ten, online cursussen voor taaltesten, vrijwilligers opleiden om stukunnen enkel via een organisatie een aandie- en werkadvies te geven, bemiddelingsdiensten, testen bij gebrek
vraag indienen en niet rechtstreeks.
aan onderwijspapieren, kostenvergoeding voor studies in instellingen
voor hoger onderwijs, niet-formele leeractiviteiten, vrijwilligerswerk,
Meer informatie is beschikbaar op de website van het
enz.
Erasmus+-programma:
bit.ly/2jOdOLT

Subsidiabele acties

Sociale inclusie & Integratie
Acties ter bevordering van integratie, bewustmakingsdebatten en
conferenties, juridisch advies/medische diensten geleverd door studenten, oriënteringscursussen, opleiding om zich aan de lokale cultuur aan te passen, enz.
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Online linguïstische steun voor vluchtelingen: 200.000
Erasmus+ Online Linguïstische Steun-certificaten
voor taaltesten en -cursussen zullen vanaf 2016
voor een periode van drie jaar beschikbaar
zijn voor vluchtelingen. Meer informatie is
verkrijgbaar via de nationale Erasmus+agentschappen.
Erkenning van academische kwalificaties:
Informatie om te bepalen of een vluchteling
in aanmerking komt voor het programma,
wanneer u een aanvraag met of zonder bewijs
van de verworven kwalificaties ontvangt, vindt u
hier:
bit.ly/22rb2xx

Voorbeelden uit de praktijk
Het grensoverschrijdende samenwerkingsproject Clarity was bedoeld om
migranten met beperkte vreemdetaalvaardigheden te helpen een basisopleiding op de werkplek in hun
eigen taal te kunnen volgen. Door
samen te werken met werkgevers
was de opleiding meteen toepasbaar
op werkplekken.
Aanvullende informatie:
bit.ly/2gl7Sw0

Het partnerschapsbeginsel

GREENS-EFA.EU

Het partnerschapsbeginsel ondersteunt de
actieve betrokkenheid van regionale en lokale
overheden, maatschappelijke organisaties en ngo’s
bij de voorbereiding, uitvoering, monitoring en
beoordeling van financieringsprogramma’s, wat
cruciaal is voor een duurzame ontwikkeling.
Een bottom-upmethode biedt de betrokkenen de
mogelijkheid hun eigen ontwikkelingsstrategieën en
-projecten uit te werken met steun van de EU.
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Fonds in de kijker

EU-gezondheidsprogramma
Het EU-gezondheidsprogramma ondersteunt de Europa 2020-strategie om de EU om te vormen in een slimme, duurzame en inclusieve economie die groei voor iedereen bevordert door te investeren in de gezondheid van de bevolking.

Wie komt in aanmerking

Doelstellingen

Ngo’s die eerste hulp aanbieden aan nieuwkomers, overheden en
andere overheidsinstanties, onderzoeks- en gezondheidscentra,
universiteiten, internationale organisaties, enz.

Het programma past de EU-gezondheidsstrategie toe voor een betere volksgezondheid en
minder ongelijkheden op gezondheidsgebied.
Het beoogt hoofdzakelijk gezondheid te bevorderen, ziekten te voorkomen en toegang
tot een betere en veiligere gezondheidszorg te
verbeteren. Inzake migranten ondersteunt het
EU-gezondheidsprogramma eerstehulpacties
en investeringen in gezondheid om ongelijkheden terug te dringen en sociale
uitsluiting aan te pakken.

Doelgroepen
Personen die internationale bescherming genieten (vluchtelingen),
alsook nieuwkomers en asielzoekers onder bepaalde voorwaarden.

Subsidiabele acties

Snelkoppeling
Gezondheidszorg & Sociale zorg
Medische keuringen, inentingen, maatregelen voor
algemene hygiëne, gezondheidsvoorlichting en -beNationale knooppunten (NFP)
vordering, een follow-upsysteem om de behandeling
zijn nationale experts die
van migranten te volgen, betere toegang tot gezondGezondheidsprogrammamoheidszorg voor kwetsbare migranten, gemeenschapsgelijkheden bevorderen en
en thuisverzorgingsacties, recreatieve diensten, heroaanvragers adviseren en begebit.ly/2jq24Um
riëntatie van specialisten naar huisartsen, preventie van
leiden.
overdraagbare en chronische ziekten, geestelijke gezondDe lijst van NFP’s is beschikbaar op:
heidszorg, telegeneeskunde en mobiele gezondheid, analyse van
bit.ly/2fRJO31
medische dossiers in hotspots, opleiding voor eerstelijnsgezondheidswerkers, enz.
Goed om te weten
Implementatie: Het programma wordt rechtstreeks door de Europese Commissie beheerd via het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding op basis van jaarlijkse
werkprogramma’s. De twee belangrijkste financieringsmechanismen zijn subsidies en aanbestedingen. Het hele jaar door worden
oproepen tot het indienen van voorstellen, aanbestedingen, gezamenlijke acties en blijken van belangstelling bekendgemaakt. De
EU-cofinancieringspercentages variëren van 60 tot 80 %.

Voorbeelden uit de praktijk

Het project 8 ngo’s in 11 lidstaten helpt gezondheidsautoriteiten bij het aanbieden van
gezondheidsdiensten aan nieuwkomers, in
het bijzonder aan kinderen, minderjarigen
zonder begeleiding en zwangere vrouwen, via
mobiele diensten voor gezondheidstoezicht
en hulpverlening (geestelijke en lichamelijke
medische keuringen, psychosociale steun).
Aanvullende informatie:

bit.ly/2hv53ck

Het project Volksgezondheidaspecten van migratie in Europa (PHAME) helpt lidstaten hun gezondheidsstelsels te versterken om de
volksgezondheidsaspecten van migratie aan te pakken en de gezondheid van migranten te beschermen.
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Toegang tot gezondheidszorg
Het recht op toegang tot gezondheidszorg is
vastgelegd in het Handvest van de grondrechten en
wordt aan eenieder toegekend ‘onder de door de
nationale wetgevingen gestelde voorwaarden’. De
toegang tot gezondheidszorg voor migranten zonder
verblijfsvergunning verschilt van land tot land, gaande
van noodhulp tot volwaardige toegang. Zelfs in lidstaten
waar ze volwaardig recht op gezondheidszorg hebben,
kan deze toegang beperkt worden door bijvoorbeeld
wetgevingen die onregelmatig verblijf strafbaar stellen,
meldingsplichten voor geneesheren en medisch
personeel, taalproblemen, het gebrek aan sociale
netwerken en kennis van het gezondheidszorgstelsel.

EU-financieringsgids: migratie en asiel

Andere fondsen

Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling (ELFPO)
en elektriciteit, onderwijsvoorzieningen
Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling is het
zoals kleuterscholen, scholen en bussen,
voornaamste financieringsinstrument voor de uitvoering van het
gezondheidszorg, beroeps- en taalopleiEU-beleid inzake plattelandsontwikkeling dat plattelandsgebiedingen, ontmoetingspunten en gemeenden helpt het hoofd te bieden aan de economische, milischapsactiviteiten, verwerving van
eugerelateerde en maatschappelijke uitdagingen van
vaardigheden in de landbouw-,
de 21e eeuw. Ten aanzien van migranten kan het
Snelkoppeling
voedsel- en bosbouwsector, onELFPO ondersteuning bieden aan gemeenten in
derwijs over milieu en voeding,
plattelandsgebieden voor alle activiteiten die
alsook aanloopsteun voor het
maatschappelijke integratie, armoedebestrijding
creëren van niet-agrarische
en economische ontwikkeling bevorderen. Het
artikelen zoals ambachtelijke
fonds draagt voornamelijk bij in de vorm van
en traditionele producten. De
middellangetermijnondersteuning (2-3 jaar) op
financiering is op nationaal of
het gebied van huisvesting, gezondheidszorg, onbit.ly/2iRgcmj
regionaal niveau toegankelijk via
derwijs en werkgelegenheid.
Lokale Actiegroepen (LAG) of rechtstreeks van overheidsinstanties in samenGefinancierde acties omvatten huisvestings- en basisinfrawerking met lokale actoren.
structuurmaatregelen, essentiële voorzieningen zoals water, afval

Europees Fonds voor
Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)
Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij bevordert
voor de opvang van asielzoekers binnen of
maatschappelijke inclusie, armoedebestrijding en econobuiten de visserijsector. Het merendeel
mische ontwikkeling in de visserij en aquacultuur. Het
van de fondsen wordt in gedeeld beondersteunt de strategieën, uitgewerkt door Lokale
heer verzorgd en overeenkomstig
Snelkoppeling
Actiegroepen voor de Visserij die zich doorgaans
de nationale operationele prolangs de kustlijn bevinden en dus aan de frontlijn
gramma’s uitgevoerd, waarbij
bij de aankomst van migranten en asielzoekers.
de nationale overheden beslissen welke projecten worHet fonds kan beroepsopleidingen en onderwijs
den gefinancierd. Een klein
voor asielzoekers en vluchtelingen financieren
deel wordt rechtstreeks door
om hun integratie op de arbeidsmarkt te bevordede Europese Commissie bebit.ly/2i4NXyn
ren, of ze kunnen de aanloopsteun voor jonge visheerd. Het maximale cofinanciesers en nieuwe viskwekers in duurzame aquacultuur
ringspercentage bedraagt gewoongebruiken. In bepaalde gevallen is financiering beschikbaar
lijk 75 %.
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Externe steun
Europees instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR)
Het EIDHR werd opgericht om democratie en mensenrechten in derde landen te bevorderen. Het ondersteunt de samenwerking met maatschappelijke organisaties omtrent democratie en mensenrechten, met inbegrip van de rechten
van migranten en asielzoekers. Financiële steun kan worden toegekend aan acties ter bevordering van vrijheid van
vereniging en meningsuiting, alsook aan acties om de rechtsstaat te versterken, discriminatie te bestrijden, marteling
te voorkomen en mensenrechtenactivisten te ondersteunen. Binnen de EU kunnen voor financiering ook projecten
met slachtoffers van folterpraktijken in aanmerking komen.

Instrument voor pretoetredingssteun (IPA)
Het IPA biedt financiële steun aan de uitbreidingslanden en bereidt deze voor op de rechten en plichten die gepaard
gaan met het EU-lidmaatschap. Het biedt financiering aan Albanië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië, Turkije, Bosnië en Kosovo. De pretoetredingssteun voor migratiegerelateerde activiteiten
kan worden verleend aan acties die mensenhandel bestrijden, steun bieden aan slachtoffers van geweld, opvangcentra
oprichten, nooddiensten verstrekken zoals drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne, gezondheidszorg en onderkomen, alsook capaciteitsopbouw en coördinatie op regionaal niveau garanderen.

Partnerschapsinstrument (PI)
Het PI beoogt de externe dimensie van het interne EU-beleid op het gebied van concurrentievermogen, onderzoek
en innovatie, en migratie te ondersteunen. Het stimuleert de samenwerking met landen die internationaal een belangrijke rol spelen zoals China, Rusland en landen in Latijns-Amerika enz. Het voorziet eveneens in waardevolle
steun aan beleidsdialogen en gemeenschappelijke strategische belangen op het gebied van internationaal burgerlijk
recht, justitiële samenwerking, gelijkheid en migratie.

Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI)
Het DCI wordt ingezet ter bestrijding van armoede in ontwikkelingslanden in Azië, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika
en Zuid-Afrika. Het pakt ook de uitdagingen van migratiestromen aan, in het bijzonder de situatie van minderjarigen zonder begeleiding, asielzoekers en vrouwen, en het bevordert de cruciale rol van maatschappelijke organisaties en lokale
autoriteiten. Financiële steun kan worden verleend aan acties voor integratie en bescherming van de rechten van migranten en hun familie in de gastlanden, meer bepaald acties die gelijke toegang tot onderwijs, sociale inclusie en gelijkheid
tussen man en vrouw bevorderen, en discriminatie en geweld bestrijden.

GREENS-EFA.EU
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Aanvullende
informatie
Europese Commissie (DG Migratie en Binnenlandse Zaken)
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/

Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
https://www.easo.europa.eu/

Europees Migratienetwerk (EMN)

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/index_en.htm

Europees Migratieforum (EESC)

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home

Europese website over integratie

https://ec.europa.eu/migrant-integration/home

VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR)
http://www.unhcr.org/

Platform voor Internationale Samenwerking inzake Migranten zonder Verblijfsvergunning (PICUM)
http://picum.org/en

Migratiebeleidsgroep (MGP)
http://www.migpolgroup.com/

Europese Raad voor Vluchtelingen en Asielzoekers (ECRE)
http://www.ecre.org/

Europees Programma voor Integratie en Migratie (EPIM)
http://www.epim.info/

Europees Netwerk voor Migrantenvrouwen
http://www.migrantwomennetwork.org/

Werkgroep Migratie en Integratie (Eurocities)

http://www.eurocities.eu/eurocities/working_groups/Migration-and-integration-&tpl=home

Sociaal Platform

http://www.socialplatform.org/
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Voornaamste
referenties

Europese Commissie

Europees Programma voor
Integratie en Migratie

Europees
Beleidscentrum

Europees Parlement

Centrum voor Europese
Beleidsstudies

Conferentie van perifere
kustregio’s van Europa

De VN-Vluchtelingenorganisatie

EUROCITIES

Platform voor Internationale
Samenwerking inzake Migranten
zonder Verblijfsvergunning

ESPON

Your Guide to EU Funding
(De Groenen/EVA-fractie)

Europees Migratienetwerk

GREENS-EFA.EU
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Contact:

greens-efa.eu

Greens-EFA@ep.europa.eu

GreensEFA

@greensEP

youtube.com/user/greensefa

gef.eu

info@gef.eu

GreenEuropeanFoundation

@GEF_Europe

greeneuropeanjournal.eu

