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• Fundusz na rzecz Azylu, Migracji i Integracji oraz 

Wspólny Fundusz na rzecz Bezpieczeństwa o łącznej 

wartości 6,9 mld euro (2014-2020)

• KE zarządza również działaniami badawczymi  w 

ramach Horyzontu 2020 w ramach priorytetu "Secure 

societies – Protecting freedom and security of Europe 

and its citizens" (1,7 mld euro)

Komisja Europejska- finansowanie



Asylum, Migration and Integration 

Fund (AMIF)
Azyl

• zapewnienia jednolitej i wysokiej jakości polityki azylowej w UE

• zastosowania wyższych standardów ochrony międzynarodowej

• wspiera wysiłki dokonane w zakresie przesiedleń

Legalna migracja i integracja

• ułatwianie legalnej migracji do UE

• wspieranie integracji osób spoza UE w krajowym, lokalnym i regionalnym środowisku

• wsparcie walki z nielegalną migracją

Powroty

• poprawa systemu zarządzania powrotami obywateli spoza UE we wszystkich płaszczyznach

• wspieranie dobrowolnych powrotów

Solidarność

• efektywnie dzielona odpowiedzialność pomiędzy krajami UE poprzez wsparcie dla osób najbardziej 
dotkniętych efektami migracji i azylu



ISF- Granice i Wizy

• Granice: zintegrowane zarządzanie granicami i wysoki standard kontroli granic 
zewnętrznych, zharmonizowanie działań w zakresie zarządzania granicami i wymiany 
informacji między krajami UE oraz z agencją FRONTEX, zapewnienie płynnie 
funkcjonujących przejść granicznych 

• Wizy: ułatwienia legalnego podróżowania do UE,  zapewnienie wysokiej jakości usług 
dla osób ubiegających się o wizę, Zapewnienia równego traktowania i walki z nielegalną 
migracją

ISF –Policja

• Walka z przestępczością: zwalczania transgranicznej przestępczości zorganizowanej, w 
tym terroryzmu; wzmocnienie koordynacji i współpracy między podmiotami ścigania 
UE i innych instytucji, w tym Europolem i innymi odpowiednimi organizacjami

• Ryzyko i kryzys: zwiększenia zdolności krajów UE do skutecznego zarządzania ryzykiem 
w sytuacjach kryzysowych związanych z bezpieczeństwem, przygotowanie do ochrony 
ludzi oraz niezbędnej infrastruktury przed atakami terrorystów lub innych zdarzeń lub

Internal Secure Fund (ISF)



• AMIF 2,39 mld euro

• ISF Granice i Wizy 1,4 mld euro

• ISF Policja 662 mln euro

Programy krajowe 
zarządzane przez państwa 

członkowskie

• AMIF 385 mln euro

• ISF Granice i Wizy 264 mln euro

• ISF Policja 342 mln euro

Działania UE zarządzane 
przez Komisję Europejską

Wsparcie w nagłych 
sytuacjach

• AMIF 360 mln euro (włączając środki na program 
przesiedleń- zachęty dla państw członkowskich)

• ISF Granice i Wizy 1,09 mld euro
Pozostałe

Finansowane działania



Alokacja dla krajów

https://ec.europa.eu/home-
affairs/index_en



„Common issues ask for common

solutions” (KE)

Dziękuję za uwagę!


