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FEDASIL
1 juli 2015
GC De Markten

Uitgangspunten
Projectfinanciering
Opvang / VT
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Kerntaken van fedasil

Kerntaken van Fedasil

Draagt bij tot het uitwerken, voorbereiden en uitvoeren van het
opvangbeleid en zorgt voor de integratie van de
opvangstructuur binnen de plaatselijke gemeenschap coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer.
terugkeer.
Krachtens de opvangwet van 12 januari 2007
2007;; sluit hierbij zelf
overeenkomsten af met derden (samenwerkingsverbanden)
Organisatorisch:
Organisatorisch: drie directies:
directies:
Beleidsondersteuning,
Algemene diensten,
Operationele diensten
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ORGANIGRAM FED INVOEGEN

Conventiebeheer: visie/krachtlijnen
Onder één beheer van de directies operationele
diensten
Coördinatie cel van de Directie Operationele Diensten

Met één zelfde finaliteit
inspelen op de noden van opvangnetwerk/asielzoeker

Met elk eigen specificiteit
in functie van de financieringsbron (grootte, oorsprong,
administratieve opvolging,…)
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Conventiebeheer: visie/krachtlijnen
4 financieringsbronnen/wijzen
Conventies
Opvang (opvangpartners RK/CR, LOI, CIRE/VLWVL,...
CIRE/VLWVL,...)
...)
Vrijwillige terugkeer (IOM, CARITAS)
Specifieke
noden
bejaarden/mindervaliden,…
bejaarden/mindervaliden,…)
Betaling per prestatie (medische
consultaties, tolk, opleiding..
opleiding..)
..)

(home
en

voor

psychologische

Nationale projectfinanciering (533.
533.01 – 533.
533.04)
04)
Europese projectfinanciering (AMIF)

Conventiebeheer: visie/krachtlijnen
Structurele financiering
Conventies
Basistaken, recurrente activiteiten
Vaak met vaste partners

Betaling per prestatie
Specifieke, recurrente activiteiten
Niet noodzakelijk met vaste partners
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Conventiebeheer: visie/krachtlijnen
Projectfinanciering
Europese projectfinanciering (AMIF)
Nationale Focus op grensgrens- en bevoegdheidsoverschrijdende
problematiek
Grotere, meerjarenprojecten

projectfinanciering (533.01 of 533.04)
Focus op innovatie
Kleine, pilootprojecten met korte duur

Uitgangspunten
Nationale projectfinanciering 2016
Opvang / VT
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Nationale projectfinanciering
Opvang & VT (533.01/.04)
Projectoproep in het kader van de bepalingen betreffende de
materiële hulp die wordt toegekend aan de begunstigde van de
opvang in de wet van 12 januari 2007.
2007.
Beschikbare budget bedraagt jaarlijks max.
max. € 1.021.
021.574
waaronder indicatief 100.
100.000 € voor projecten van het
programma Vrijwillige Terugkeer

Uitgangspunten:
Uitgangspunten:
Inspelen op de noden van het opvangnetwerk
Focus op innovatie en pilootprojecten
Aangepast aanvraagformulier ifv de nieuwe visie

Opvang & VT
PRIORITEIT I: Tegemoetkomen aan de specifieke
opvangnoden en behoeften van kwetsbare doelgroepen
1/ medische doelgroepen
Creëren van opvang en aangepaste begeleiding voor zwaar
zieke personen in lokale opvanginitiatieven (centrumsteden) +
uitbouwen van samenwerkingsverbanden met externe
zorgverstrekkers;
zorgverstrekkers;
Faciliteren van residentiële opvang in externe zorginstellingen
voor chronisch zwaar hulpbehoevende opvangbegunstigden;
opvangbegunstigden;
Faciliteren van de toeleiding naar psychiatrische zorg voor
minderjarigen (uit families of NBMV).
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Opvang & VT
2/ sociaal kwetsbare doelgroepen
Organiseren ‘buddy
‘buddy systeem’ (van vrijwilligers);
vrijwilligers);
Bieden van omkadering aan opvangstructuren in het
identificeren en adequaat begeleiden van personen met een
zwaar trauma;
Versterken van de psychosociale omkadering van bewoners in
opvangstructuren (organiseren van psychosociale
activiteiten);

Opvang & VT
Creëren geïntegreerde aanpak inzake intra familiaal geweld met
toeleiding naar het regulier netwerk (mediatie, noodopvang, timetimeout plaatsen);
plaatsen);
Voorzien van een aangepaste begeleiding ikv
verslavingsproblematiek;
Voorzien in een onderwijsbegeleiding voor opvangstructuren met
kortverblijvers.
kortverblijvers.
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Opvang & VT
3/ niet begeleide minderjarigen
Faciliteren en/of te organiseren van pleegzorg voor NBMV met
nood aan een verblijf in familieverband (in de vorm van een
pilootproject);
Aanbieden van crisisplaatsen met een alternatief pedagogisch
project voor NBMV met een problematisch gedrag;
Creëren van crisisopvang voor NBMV met specifieke
behoeften (geïdentificeerd door de OOC’s of structuren van
2de fase) in structuren erkend door Integrale Jeugdhulp (IJH).
Aanbieden van korte, praktijkgerichte opleidingsmodules aan
uitgeprocedeerde NBMV ouder dan 17 jaar.

Opvang & VT
4/ gedragsproblematiek (volwassen)
Versterken van de crisisopvang (time(time-out) voor volwassen met
problematisch gedrag in de opvangstructuur.

5/ ondersteuning medewerkers op het terrein
Uitwerken van begeleidingsmethodieken,
begeleidingstrajecten bij de implementatie van deze
instrumenten.
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Opvang & VT
PRIORITEIT II: Inspelen op noden ikv de implementatie
van het nieuwe opvangmodel binnen het
opvangnetwerk:
1/ nietniet-begeleide minderjarigen
Aanbieden van transitieplaatsen en begeleiding voor zeer
kwetsbare erkende NBMV die over onvoldoende autonomie
beschikken om zelfstandig de overgang te maken naar de
maatschappelijke dienstverlening;
Ondersteunen van NBMV in de zoektocht naar eigen
huisvesting ikv hun overgang naar de maatschappelijke
dienstverlening.
dienstverlening

Opvang & VT
2/ volwassenen
Aanreiken van een methodologie en tools aan de LOI’s om
hen te ondersteunen bij de begeleiding van bewoners met een
verblijfstitel of een hoge kans op erkenning;
Bijzondere focus op kwetsbare groepen (medische
problematiek,…);
Voorzien in aangepaste juridische opleidingen voor
terreinwerkers in de LOI’s.
LOI’s.
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Opvang & VT
PRIORITEIT III: Informatisering van het opvangnetwerk
Begeleiden van opvangoperatoren bij het veranderingsproces
in kader van de informatisering van het beheer van het
opvangnetwerk (Match(Match-IT).

PRIORITEIT IV: Uitvoeren van studies
Opzetten en realiseren van studies die inspelen op de noden
van het terrein + binnen de verschillende
bevoegdheidsdomeinen van het Agentschap (opvang,
vrijwillige terugkeer, resettlement,
resettlement, communicatie).

Next Steps:
Planning (indicatief):
(indicatief):
1 juli:
juli: projectbeurs nat.
nat. financiering & AMIF
Midden juli:
juli: publicatie in Belgisch staatsblad + website Fedasil
Begin september:
september: deadline introductie projecten
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Uitgangspunten
Europese projectfinanciering
AMIF 2016-2017
Opvang / VT

AMIF: Asylum, Migration & Integration
Fund (2014-2020) op Europees niveau
• Asiel
Een uniform en kwalitatief EU-asielbeleid
Resettlement aangemoedigd in alle lidstaten

• Legale Migratie en Integratie
Legale migratie promoten
Integratie faciliteren
Maatregelen tegen illegale migratie

• Terugkeer
Het algemeen beheer van terugkeer vanuit EU
verbeteren
Vrijwillige Terugkeer promoten

17/07/2015
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AMIF: Asylum, Migration & Integration
Fund (2014-2020) in België
• Iedere lidstaat dient een Nationaal Programma
in bij EC.
• Het Belgische NP goedgekeurd in maart 2015.
• Volledige NP staat op www.amif-isf.be
• Resettlement:
=> België = 1.450 personen als doelstelling
voor de hele periode
Gepland: 400 personen in 2014-2015
Ingeschat: 437 personen in 2016-2017

17/07/2015
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Vorige fondsen
(programmatie 2007 – 2013)
• EIF: Europees Integratiefonds (POD MI)
• RF: Europees Terugkeerfonds (DVZ)
• EVF: Europees Vluchtelingenfonds (Fedasil)

17/07/2015
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Verschilpunten vorige fondsen <-> AMIF
•

Jaarlijks lancering nieuw

↔ Eén 7-jarig programma met 89

programma + nieuwe

miljoen voor België

financiering

↔ Lidstaten krijgen meer
autonomie: België bepaalt zelf

•

Subsidiabiliteitsregels van de

de subsidiabiliteitsregels en

Commissie

wanneer en met welke
voorwaarden ze oproepen

•

lanceert

Controle vooral gebaseerd op

↔ Doelstellingen van de projecten

correcte rapportage

worden belangrijker (naast
rapportage)=> indicatoren
•

Max 50 of soms 75 % subsidie
↔ Steeds max 75% subsidie
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Een eerste budgetverdeling AMIF (februari
2014)
Pijlers

Coördinatie

Bedragen

%

Opvang

Fedasil (& partners)

€ 21.000.000

23,5

Asielbeleid –en procedures

CGVS & RVV

Hervestiging

CGVS & Fedasil

€ 2.200.000

Integratie

POD MI, Regios &
Gemeenschappen

€ 27.750.000

Legale migratie

DVZ

€ 2.000.000

Vrijwillige terugkeer

Fedasil (& partners)

€ 16.100.000

18

Gedwongen terugkeer

DVZ (& FedPol)

€ 11.250.000

12,6

TOTAAL

17/07/2015

€ 8.925.000

10

2,4

31

2,2

€ 89.250.000,00
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Beheer
• Verantwoordelijke Autoriteit: FOD
Binnenlandse Zaken, Cel Europese fondsen
• Inhoudelijke samenwerking met bevoegde
administraties (Fedasil, DVZ, …)
• 2 gedelegeerde Autoriteiten: agentschappen
in Vlaanderen en Wallonië die een groot deel
van het luik Integratie regionaal beheren
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Tijdslijn 2014-2020
voor zowel Opvang als Terugkeer

• Oktober 2014:Oprichting van de Cel Europese
Fondsen voor AMIF en ISF bij Binnenlandse
Zaken (complex proces)
• Mei 2015: Funding Gap (idee:overbrugging):
oproep afgesloten, selectieproces lopende
• Zomer 2015: Oproep voor 2-jarige projecten
rekening houdend met nieuwe visie van
Fedasil
17/07/2015
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Oproep Zomer 2015
• Publicatie oproep eind juli of augustus 2015
• (in wording)
• Infosessie voor de deadline van indiening
• Indienen tegen half september 2015
• Selectie: najaar 2015
• Administratieve formalisering: najaar 2015
• Start projecten: 1 januari 2016
17/07/2015
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Regelgeving Oproep zomer 2015
• Totale opengestelde budget:
• => Opvang: 3.144.964,00 EUR voor 2 jaar
• => Vrijwillige Terugkeer: 600.000 EUR voor 2
jaar
• Termijn: 01/01/2016 – 31/12/2017
• Minimum bedrag per project:
• => Opvang: 100.000 EUR op jaarbasis
SUBSIDIEKOST
• => Vrijwillige Terugkeer: 100.000 EUR op
jaarbasis TOTALE KOST
17/07/2015
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Regelgeving Oproep zomer 2015
• Subsidiabiliteitsregels algemeen
• => op de website www.amif-isf.be

• Subsidiabiliteitsregels specifiek
• => zullen bepaald worden in de oproep zelf

17/07/2015
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Vragen ?
www.amif-isf.be
amif.isf@ibz.eu
Contactpersoon voor Opvang: Tom Droeshout
Tom.Droeshout@ibz.fgov.be
02/500 24 60
Contactpersoon voor Terugkeer: Nele De Kerf
Nele.Dekerf@ibz.fgov.be
02/500 20 84
17/07/2015
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AMiF 2016-2017
De doelgroep omvat :
onderdanen van derde landen die een vluchtelingenstatus of
subsidiaire beschermingsstatus (in de zin van Richtlijn 2011/
2011/95/EU)
95/EU)
genieten;
genieten;
onderdanen van derde landen die een van onder A. bedoelde
vormen van internationale bescherming hebben aangevraagd en nog
geen definitieve beslissing hebben gekregen;
gekregen;
onderdanen van derde landen die tijdelijke bescherming genieten
(in de zin van Richtlijn 2001/
2001/55/EG)
55/EG);
/EG);
onderdanen van derde landen die in een lidstaat worden of zijn
hervestigd of die vanuit een lidstaat zijn overgebracht.

AMiF – Open Call Opvang
Projectoproep in het kader van de bepalingen betreffende de
materiële hulp die wordt toegekend aan de begunstigde van de
opvang in de wet van 12 januari 2007.
2007.
Beschikbare budget bedraagt maximum 3.144.
144.964 €.
Uitgangspunten:
Uitgangspunten:
-

grote institutionele spelers die deze projecten (en hun
administratie) aankunnen.

-

focussen op het lenigen van structurele opvangnoden,
opvangnoden, die
zich situeren tussen de rol van Fedasil en deze van het
reguliere zorgnetwerk (medisch, psy,
psy, minderjarigen, …)
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AMiF – Open Call Opvang
De hoogste prioriteit gaat naar de asielzoekers met
een psypsy-problematiek:
problematiek:
Residentiële opvang voorzien voor asielzoekers en NBMV
met een hoge nood aan intensieve individuele psychologische
begeleiding;
begeleiding;
Residentiële hulpverlening faciliteren en organiseren voor
asielzoekers met een psychiatrische problematiek;
problematiek;

AMiF – Open Call Opvang
Voorzien van psychosociale begeleiding voor minderjarigen
en voor vrouwen die slachtoffer of potentieel slachtoffer zijn
van genitale verminking;
verminking;

Projecten die actief zijn in dit domein op het niveau van:
van:
Sensibilisering,
Sensibilisering,
Communicatie,
terreinwerkers;;
Vorming van terreinwerkers
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AMiF – Open Call Opvang
Inzetten op projecten die residentiële hulpverlening faciliteren en
organiseren voor chronisch zwaar hulpbehoevenden / bejaarden;
Begeleiding van NBMV:
Creëren van crisisopvang voor NBMV met specifieke
behoeften (geïdentificeerd door de Oriëntatie en
Observatiecentra of structuren van 2de fase) in structuren
erkend door de Integrale Jeugdhulp (IJH). Dezer tijdelijke
opvang heeft als doel de jongere grondig te observeren met
het oog op een doorverwijzing naar gespecialiseerde
begeleiding (IJH) of rere-integratie in het Fedasil netwerk;

AMiF – Open Call Opvang
Voorzien transitieplaatsen en begeleiding voor zeer
kwetsbare erkende NBMV die over onvoldoende autonomie
beschikken om zelfstandig de overgang te maken naar de
maatschappelijke dienstverlening;
dienstverlening;
Ondersteunen van NBMV in de zoektocht naar eigen
huisvesting ikv hun overgang naar maatschappelijke
dienstverlening;
Faciliteren en/of te organiseren van pleegzorg voor NBMV
met nood aan een verblijf in familieverband.
Expertise en ondersteuning bieden aan individuele
opvangstructuren bij transitiebegeleiding naar integratie van
erkende asielzoekers en NBMV (cf. nieuwe opvangmodel).
opvangmodel).
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AMiF – Open Call VT
Beschikbare budget bedraagt 600.000 €
Daling vergeleken bij het Europees Terugkeerfonds omwille van
nieuwe financieringsmodel voor vrijwillige terugkeer.
Reïntegratie:
Reïntegratie: nationale financiering.
Kosten individuele reïntegratieprojecten in herkomstlanden:
buiten Europese financiering.
AMIF = aanvullende acties om impact reïntegratiesteun te
verhogen (bereiken van de doelgroep, duurzaamheid van
terugkeer).

AMiF – Open Call VT
Prioriteiten
Het algemeen ondersteunen van vrijwillige terugkeer van
(uitgeprocedeerde) asielzoekers en vreemdelingen in irregulier
verblijf (algemeen),
Aandacht voor het ontwikkelen van een aanpak om vrijwillige
terugkeer te ondersteunen bij groepen (op basis van nationaliteit,
kwetsbaarheid of individuele sociale situatie zoals medische
problematiek) die minder frequent terugkeren.
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AMiF – Open Call VT
Deze aanpak bestaat uit activiteiten:
In België (specifieke terugkeerbegeleiding,
informatieactiviteiten, ...);
In de herkomstlanden,
herkomstlanden, zoals het voorzien van ondersteuning of
doorverwijzing naar projecten die de rere-integratie kunnen
versterken.

VRAGEN???
PROJECTBEURS met verschillende themathema-standjes:
Zie overzicht thema standjes en projectprioriteiten in farde.

21

