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PROSJEKTKATALOG  KOMPETANSE 2011  

1. Cold Coast - Close Relationship. Russian and Norwegian Polar Seafaring 
and Expedition  
 

Journaldato:  25.02.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Tromsø Museum Universitetsmuseum v/ Marit Anne Hauan 
Prosjekttittel:  Cold Coast - Close Relationship. Russian and Norwegian Polar 
Seafaring and Expedition   
Programområde: Hovedprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Arkhangelsk Regional Local Lore Museum 
Prosjektperiode: juli 2011 – desember 2011 
Totalkostnad:  5 337 318    
Søknadssum:  622 270 
Søkt i %:  11,7 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  500 000  
Annen finans:  Egenkapital, Troms fylke, UiTs SNN fond 
Vedtak:  500 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Prosjektet "Cold coasts–Close relationship. Russian and Norwegian polar seafaring and 
expeditions" er et prosjekt for styrking av samarbeidet på museumsområdet mellom 
Arkhangelsk fylke og Troms/Nord-Norge. Prosjektet vil ha fokus på polarhistorie og vil 
produsere to parallelle vandreutstillinger og en nettutstilling som del av 100-årsjubileet i 2011 
for Amundsens sydpol-ekspedisjon (der russeren Kuchin fra Onega i Arkhangelsk var eneste 
utlending). 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The project Cold coasts–Close relationship. Russian and Norwegian polar seafaring 
andexpeditions is a Russian–Norwegian museum development project. The aim of the 
project isto create joint museum exhibitions about the two countries polar history by use of 
modernmuseum mediation methods. On a long view, the project will be part of a process 
tostrengthen the museum cooperation between the Archangelsk region and North Norway. 
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2. Logistic challenges in the north 

Journaldato:  18.01.2011 
Saksbehandler: Oddgeir Danielsen 
Prosjektsøker:  Harstad University College v/ Sigrid Ag 
Prosjekttittel:  Logistic challenges in the north   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Northern Federal University, Arkhangelsk, Universitetet i Bremen etc. 
Prosjektperiode: august 2011 – mars 2012 
Totalkostnad:  500 000    
Søknadssum:  400 000 
Søkt i %:  80 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  150 000  
Annen finans:  Russisk og tysk partner 
Vedtak:  150 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
Arrangere 2 workshops i perioden fra august 2011 til mars 2012 for å diskutere logistikk 
utfordringer i nord og potensialet for å bruke den nordlige sjørute. Deltagerne vil være fra 
Russland, NOrge og Tyskland. Formålet er å identifisere forskningsmuligheter og arbeide 
frem skjematiske forslag til forskningsprogrammer som har potensiale til å vekke interesse 
og finnansiering. Potensielle finnansierings muligheter vill bli evaluert med hensikt å søke om 
finnansiering til de foreslåtte forskningsaktivitetene. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
Arrange 2 workshops in the period August 2011 to March 2012 where we discuss logistics 
challenges in the north and evaluate the potential of using The Northern Sea Route. 
Participants from Russia, Germany and Norway. The objective is to identify research 
opportunities and schematically propose a logistical research programme that has the 
potential to attract interest and funding. Potential funding opportunities will be reviewed and 
our aim is to write an application for obtaining funding of research activities.  

 

3. Barents Event Cooperation 

Journaldato:  10.08.2011 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Nordland Idrettskrets v/ Hans P. Ludvigsen 
Prosjekttittel:  Barents Event Cooperation   
Programområde: Idrettsprogrammet 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Sportskomiteen i Murmansk, Norrbottens Idrottsförbund,Kalottidretten i 
Prosjektperiode: 01.01.2012 – 31.12.2012 
Totalkostnad:  3 229 475    
Søknadssum:  610 000 
Søkt i %:  18,1 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  620 000  
Annen finans:  Nordland, Troms og Finnmark fylke, Kolarctic 
Vedtak:  620 000 
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Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Idrettskretsene i Nord‐ Norge skal samarbeide med tilsvarende organisasjonsledd i FIN, 
RUS (Murmansk) og SWE (Norrbotten)for å utdanne unge entreprnører og gi 40 ungdomar 
gode forutsetninger for å lykkes med etablering av bedrift. I tillegg skal det når ut med 
motivasjon og inspirasjon for det samme for 600 ungdommer. Det skal gjennomføres flere 
evnets i de 4 Brentslandene over en periode på tre år. Prosjektet søkes finansiert gjennom 
ENPI Kolarctic programmet. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The idea is to engage a group of young entrepreneurs in each country: Sweden, Norway, 

Finland and Russiat. The project will reach out to 40 young entrpreneurs that will be provided 

with knowledge that will make it easier to establish their own business. In addition they will 

reach out to 600 other young enthusiasts with motivation and inspiration. There are several 

events in the four countries and the project is over three years. 

4. Ung i Barents - Røde Kors samarbeid på tvers av grenser 

Journaldato:  03.10.2011 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Troms Røde Kors v/ Tord Eriksen  
Prosjekttittel:  Ung i Barents - Røde Kors samarbeid på tvers av grenser   
Programområde: Ungdomsprogram 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk ungdomsgruppe, Russisk Røde Kors; Finsk Røde Kors, 
Rovaniemi 
Prosjektperiode: 01.01.2011 – 31.12.2013 
Totalkostnad:  1 202 940    
Søknadssum:  757 640 
Søkt i %:  63,0 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  520 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel. Landsrådet for Norges 
Barne- o 
Vedtak:  520 000   

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Troms Røde Kors og Murmansk Røre Kors skal samarbeide om et prosjekt rettet mot 
ungdom. Hovedfokus for den nye satsningen vil være organisasjonsutvikling, 
erfaringsutveksling, kompetansebygging og likeverdig partnerskap. Lappland og Finnmark 
Røde Kors Ungdom vil være en tredje og fjerde samarbeidspartner. Samarbeidet skal drives 
av ungdommene selv, med spesielt fokus på ungdoms seksuelle helse, samt bekjempelse av 
fordommer og rasisme. Dette er det andre året i et treårig prosjekt. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Troms Red Cross and Murmansk Red cross will implement a three year project for youth.The 
main focus will be organizational development, exchange of experiences, increased 
competence and equal partnership. Finland and Finnmark Red Cross Youth will be a third 
and fourth partner to the cooperation. The cooperation will be led by the youth themselves, 
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with a particular focus on youth’s sexual health, as well as the work against prejudices and 
racism. This is the second year in a three year project. 

 

5. Etablering og ekspansjon av Stiftelsen Centre for High North Logistics i 

Kirkenes-Lio og ARCLIS prosjekter 

Journaldato:  19.09.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Stiftelsen Centre for High North Logistics v/ Bjorn Gunnarsson 
Prosjekttittel:  Etablering og ekspansjon av Stiftelsen Centre for High North Logistics i 
Kirkenes-Lio og ARCLIS prosjekter   
Programområde: Hovedprosjekt Næring 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: FSUE Rosatomflot,Murmansk; Nordnorske og finske Skipsverft og 
universi 
Prosjektperiode: 01.01.2012 – 31.12.2012 
Totalkostnad:  3 289 500    
Søknadssum:  750 000 
Søkt i %:  22,8 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  400 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel, Sponsorer av stiftelsen 
Vedtak:  400 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
In April 2011 CHNL and Rosatomflot establish in Kirkenes the High North Logistics 
Information Office (LiO). LiO’s objective is toassist businesses and international 
organizations in obtaining practical information on Arctic ports and shipping on the 
NortheastPassage. At the same time CHNL is building up an information database or a 
“knowledge hub”, ARCLIS, providing high qualityinformation/data on non‐ living resources 
(oil, gas, and minerals), shipping and logistics in the Arctic. The establishment phase ofboth 
projects is 3 years and involves active cooperation with leading Russian, Norwegian and 
international organizations. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
In April 2011 CHNL and Rosatomflot establish in Kirkenes the High North Logistics 
Information Office (LiO). LiO’s objective is toassist businesses and international 
organizations in obtaining practical information on Arctic ports and shipping on the 
NortheastPassage. At the same time CHNL is building up an information database or a 
“knowledge hub”, ARCLIS, providing high qualityinformation/data on non‐ living resources 
(oil, gas, and minerals), shipping and logistics in the Arctic. The establishment phase ofboth 
projects is 3 years and involves active cooperation with leading Russian, Norwegian and 
international organizations. 

 

6. Arctic Frontiers 2011 - Arctic Tipping Points 

Journaldato:  16.11.2010 
Saksbehandler: Oddgeir Danielsen 
Prosjektsøker:  Arctic Frontiers v/ Reinhold Fielder 
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Prosjekttittel:  Arctic Frontiers 2011 - Arctic Tipping Points   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Northern Federal University, Arkhangelsk 
Prosjektperiode: oktober 2010 – juli 2011 
Totalkostnad:  3 959 000    
Søknadssum:  250 000 
Søkt i %:  6,3 % 
Tilskudd i %:  6,3 % 
Innstilt beløp:  250 000  
Annen finans:  Søkers egenandel, konferanseavgifter, div offentlige instanser 
Vedtak:  250 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Øke russisk oppmerksomhet rundt Arctic Frontiers, bl.a. ved fokusering på helten 
”Lomonosov” i en offisiellnorsk - russisk markering av Lomonosov og Nansen. Markedsføring 
i Russland som utstillingsvindu forarktisk kompetanse innen miljø, jus og samfunns 
spørsmål. Økt tilgjengelighet for flest mulig russere:simultantolket live på Internet og i salen 
til russisk, engelsk, norsk. Viderebygge norsk - russiske nettverkinnen forskning, politikk, 
forvaltning og næringsliv. Få russere som ellers ikke ha råd til å delta i Tromsø. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Increase Arctic Frontier’s publicity in Russia through focusing on Russian hero Lomonosov in 
officialNorwegian – Russian celebration of Lomonosov and Nansen anniversaries. Market 
the conference in Russiaas show case for Arctic know-how within environmental, juridical 
and socio-economic issues. Increase accessin Russia through simultaneously translated 
Russian, English, Norwegian live webcasts . Continue to buildNorwegian – Russian network 
between researchers, politicians, industry and public management. 
 

7. Erfaringsutveksling innen skjønnhetspleiet mellom salonger i Sortland 
og Monchegorsk   

 

Journaldato:  01.11.2010 
Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Vill og Vakker Spa v/Bernt Johnsen 
Prosjekttittel:  Erfaringsutveksling innen skjønnhetspleiet mellom salonger i Sortland 
og Monchegorsk   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Da Vinchi, Monchegorsk 
Prosjektperiode: september 2010 – desember 2011 
Totalkostnad:  167 220    
Søknadssum:  113 950 
Søkt i %:  68,1 % 
Tilskudd i %:  35 % 
Innstilt beløp:  107 000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  106 000    
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Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Fagfolk innen frisør og skjønnhetspleie i Monchegorsk og Sortland som skal jobbe med1 - 
Kompetanseoverføring innen skjønnhetspleie mellom fagfolk innen faget i Monchegorsk og 
Sortland 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Experience in beauty between Tip Top hairdresser/Vill og Vakker Spa, Sortland and Da 
Vinchi,Monchegrosk. 
 

8. Barents Look 

Journaldato:  16.11.2010 
Saksbehandler: Anne Figenschou 
Prosjektsøker:  Kirkenes videregående skole v/Margita Dahlin Skau 
Prosjekttittel:  Barents Look   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk Technological College of Services 
Prosjektperiode: januar 2011 – desember 2011 
Totalkostnad:  195 000    
Søknadssum:  160 000 
Søkt i %:  82,1 % 
Tilskudd i %:  69,2 % 
Innstilt beløp:  136 500  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel, Fylkesmannen i Finnmark 
Vedtak:  135 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Barents Look er et prosjekt som skal samle ungdom fra den norske og russiske delen av 
Barents Regionen for å designe klær/ uttrykk som skal vises på et moteshow under KAOS 
Spektakel, februar 2011. Barents Look ønsker å knytte kontakter mellom estetiske fagmiljøer 
i videregående skoler på tvers av landegrenser, i første omgang mellom Norge og Russland. 
Barents Look skal samle ungdom som kommer fra regionen og som har tilegnet seg en 
kreativ estetisk kompetanse, for å informere, inspirere og motivere dem til å ta kreativ 
utdanning og yrkesvalg. Prosjektet vil knytte kontakter mellom ungdom i regionen.Elevene 
skal være aktive deltagere/veiledere under prosjektet.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The project Barents Look will gather youth from the Russian and Norwegian parts of the 
Barents Region to design clothing and creative expressions that will be displayed at the 
KAOS Spektakel Fashion Show, February 2011. Barents Look wants to establish contacts 
between the aesthetic and artistic communities in secondary schools, primarily between 
Norway and Russia. Barents Look aims at increased contact between youth who wants to 
cross their creative borders. The project is to encourage, inspire and motivate young people 
from the Barents Region to choose artistic education or creative trade, and to be active 
participants and leaders in the project. 

 

9. Prosjekt Samspill- Aktiviteter økoturisme sommeren 2011 
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Journaldato:  17.12.2010 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Møysalen Nasjonalparksenter AS v/ Harry Lind 
Prosjekttittel:  Prosjekt Samspill- Aktiviteter økoturisme sommeren 2011, oppfølging 
av avtale mellom Lapland reservat og Møysalen nasjonalparksenter   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Lapland State Nature Biosphere Reservat, Monchegorsk 
Prosjektperiode: juni 2011 – august 2011 
Totalkostnad:  108 555    
Søknadssum:  74 100 
Søkt i %:  68,3 % 
Tilskudd i %:  64,4 % 
Innstilt beløp:  70 000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  70 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Prosjektet skal ved hjelp av forskere og guider fra Lapland Reservat:  1.  Kartlegge fauna og 
biologi i Møysalen Nasjonalpark, sammenligne med tilsvarende i Lapland Reserve 2.  
Beskrive resultat av kartleggingen 3.  Arrangere seminar og økocamp hvor bl a 
kartleggingsresultatene blir beskrevet 4.  Delta i turarrangementet ”100 jenter til topps” 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The project will by help of scientists and guides from Lapland Reserve:  1. Study and map 
the fauna and the biology in the Møysalen National Park and compare them with 
correspondingdata from the Lapland reserve 2. Describe the result 3. Arrange a seminar and 
an eco-camp where a presentation of the results will be included 4. Participate in the 
event”100 girls to the top” 

 

10. Barentsmeeting 2011 

Journaldato:  16.12.2010 
Saksbehandler: Jonas Sjøkvist Karlsbakk 
Prosjektsøker:  Natur og Utfordring AS v/ Magne A. Moen 
Prosjekttittel:  Barentsmeeting 2011   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Yulia Leontyeva og Maria Petrova 
Prosjektperiode: mai 2011 – september 2011 
Totalkostnad:  252 000    
Søknadssum:  176 000 
Søkt i %:  69,8 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:   135.000 
Annen finans:  Troms fylkeskommune 
Vedtak:  135 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
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Elever fra Troms og Murmansk skal få et innblikk i hvordan det er å leve, gå på skole og det 
å være ungdom i Russland og Norge. Samtidig det å gjøre seg kjent med hverandre, deres 
skolearbeid, historie, kultur og språk. Elevene skal bo hjemme hos hverandre under 
oppholdet, slik at de får en nær og virkelig opplevelse. Det blir i god tid før avreise åpnet en 
hjemmeside, barentsmeeting.com, der elevene kan utveksle informasjon til hverandre, 
samtidig som det skal være en informasjonsside om barentsregionen. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
Students from Troms and Murmansk will get a glimpse of what it is like to live, go to school 
and being a youth in Russia and Norway. At the same time there to become acquainted with 
each other, their school work, history, culture and language. Students should stay at home 
with each other during their stay, so they have a close and real experience. It is well ahead of 
departure opened a website, barentsmeeting.com, where students can exchange information 
with each other, while there will be an information page. 
 

11. Russiske journalister til Barents Spektakel 2011 

Journaldato:  08.12.2010 
Saksbehandler: Jonas Sjøkvist Karlsbakk 
Prosjektsøker:  Barents Press Norway v/ Arne Store 
Prosjekttittel:  Russiske journalister til Barents Spektakel 2011   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Barents Press Russian office, Murmansk 
Prosjektperiode: januar 2011 – februar 2011 
Totalkostnad:  139 000    
Søknadssum:  97 000 
Søkt i %:  69,7 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  97 000  
Annen finans:  Nordisk Journalist Centre, Sør-Varanger Avis, Finnmarken, NRK 
Vedtak:  97 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
Russiske journalister skal delta på Barents Spektakel i Kirkenes i regi av Barents Press 
samarbeidet 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
Journalists from all over the Barents Region visiting Barents Spektakelt 2011. Organized by 
the Barents Press Association.   
 

12. A pre-study on the Coordination of University Education in Infirmation 

Technology in the Barents region  

Journaldato:  17.12.2010 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Narvik University College v/ Lubomir T. Dechevsky  
Prosjekttittel:  A pre-study on the Coordination of University Education in Infirmation 
Technology in the Barents region   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk State Technical University 
Prosjektperiode: januar 2011 – februar 2011 
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Totalkostnad:  342 800    
Søknadssum:  113 200 
Søkt i %:  33,0 % 
Tilskudd i %:  14,5 % 
Innstilt beløp:  50 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  50 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Hovedmålet med prosjektet er å forberede en søknad til Barentssekretariatet om støtte til et 
hovedprosjekt. For å kunne forberede søknaden har partneren behov for å:1. Gjennomføre 3 
arbeidsbesøk hos hverandre; et i Narvik, et i Rovaniemi, og et i Murmansk.2. Oversette 
relevante dokumenter fra russisk til engelsk.Prosjektet skal gjennomføres i februar 2011.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Project objective: preparation of an application for a large grant from the Barents Secretariat, 
to be submitted by March1, 2011. For this will be needed:1. Exchange of working visits 
between the Norwegian particpants in the project and their Russian and Finnish counterparts 
in Narvik, Murmansk and Rovaniemi, respectively;2. Translation of relevant documentation 
form Russian into English.The project will be realised in February 2011. 
 

13. Utveksling av kunnskap i frisørfaget 

Journaldato:  07.12.2010 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Kirkenes videregående skole v/ Trond Hansen 
Prosjekttittel:  Utveksling av kunnskap i frisørfaget   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk State Technical Museum 
Prosjektperiode: november 2010 – desember2011 
Totalkostnad:  130 000    
Søknadssum:  50 000 
Søkt i %:  38,5 % 
Tilskudd i %:  38,5 % 
Innstilt beløp:  5 0000  
Annen finans:  Søkers egenandel, fylkesmannen i Finnmark 
Vedtak:  50 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Murmansk tekniske høgskole og Kirkenes Videregående skole skal samarbeide om håmoter 
og design i Barentsregionen. Russiske elever og lærerere skal delta på utdanningsseminar 
og workshop i Kirkenes i januar og elever og lærere fra Kirkenes skal delta på workshop og 
utdanningsmesse i Murmansk i februar. Det skal delta 8 elever og 2 lærere fra hvert av 
landene. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
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Murmansk Collage of Technology and Kirkenes High School will collaborate within the field 
of hairdressing, hairfashion and design in the Barentsregion. Russian students and teachers 
attends educational seminars and workshops in Kirkenes in January and students and 
teachers from Kirkenes will participate in workshops and education fair in Murmansk in 
February. The project involves eight students and two teachers from each of the countries. 

 
14. Kompetansehevingsseminar og utvikling av relasjoner for Radio Domen.  

 
Journaldato:  30.12.10 
Saksbehandler: Trude Elisabeth Pettersen 
Prosjektsøker:  Radio Domen A/L v/ Remi Strand 
Prosjekttittel:  Kompetansehevingsseminar og utvikling av relasjoner for Radio 
Domen.   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Big Radio, Murmansk 
Prosjektperiode: februar 2011 – mai 2011 
Totalkostnad:  78 100    
Søknadssum:  54 670 
Søkt i %:  70,0 % 
Tilskudd i %:  64 % 
Innstilt beløp:  50 000  
Annen finans:  Egeninnsats, Vardø kommune 
Vedtak:  50 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Radio Domen, Vardø, og Big Radio, Murmansk, skal avholde et seminar i Murmansk om drift 
av nærradio, produksjon av radioprogrammer og finansiering av nærradio. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Radio Domen, Vardø, and Big Radio, Murmansk plan to hold a joint seminar in Murmansk on 
management of a local radio station, production of radio programs and funding of a local 
radio station. 
 

15. Barents Landscape and Barents still life 

Journaldato:  03.12.2010 
Saksbehandler: Trude Elisabeth Pettersen 
Prosjektsøker:  Bioforsk Jord og miljø Svanhovd v/ Tor-Arne Bjørn 
Prosjekttittel:  Barents Landscape and Barents still life   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Arkhangelsk Local Lore Museum 
Prosjektperiode: desember 2010 – april 2011 
Totalkostnad:  96 620    
Søknadssum:  33 720 
Søkt i %:  34,9 % 
Tilskudd i %:  25,8 % 
Innstilt beløp:  25 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  25 000 
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Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Bjørn Frantzen fra Bioforsk Svanhovd og Nikolay Dmitruk fra Arkhangelsk skal samarbeide 
om å lage fotoutstillingen "Barents landscape and Barents still life" Ved Arkhangelsk 
lokalhistoriske museum. I forbindelse med åpningen av utstillingen skal det avholdes et 
seminar kalt "Around Barents". 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Bjørn Frantzen from Bioforsk Svahovd and Nikolay Dmitruk from Arkhangelsk will cooperate 
on making a photo exhibition at the Arkhangelsk Local Lore Museum called "Barents 
landscape and Barents still life". In connection with the opening of the exhibition there will be 
a seminar called "Around Barents". 

 

16. Kompetansenettverk for kvinnelige ledere i Russland og Norge 

Journaldato:  07.12.2010 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  EWMD-Norge, Bodø v/ Mona Lindal 
Prosjekttittel:  Kompetansenettverk for kvinnelige ledere i Russland og Norge   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Violetta Kugiy, Murmansk 
Prosjektperiode: januar 2011 – juni 2011 
Totalkostnad:  254 000    
Søknadssum:  178 000 
Søkt i %:  70,1 % 
Tilskudd i %:  47,2 % 
Innstilt beløp:  120 000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  120 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Formålet med prosjektet er å etablere et kompetansenettverk, som bidrar til generell utvikling 
og større kulturell forståelse balnt medlemmene i nettverket. Dette vil kunne stimulere til 
næringsutveksling mellom Russland og Norge, og bidra til sosial og økonomisk utvikling. 
Prosjektet drives av EWMD-Norge i Bodø som består av kvinnelige ledere. Kvinnene 
representerer  mange forskjellige yrker, både innen privat næringsliv, offentlige- og 
utdanningsetater, samt organisasjoner. Forprosjektet skal gjennomføres våren 2011. Målet 
er å etablere et tilsvarende kvinnenettverk i Murmansk. Nettverket skal bestå av kvinnelige 
ledere som har liknende jobber som de norske deltakerne i kvinnenettverket.Det skal 
avholdes et to-dagers møte i Murmansk, hvor de russiske lederne skal møte de norske 
lederne. Videre vil man i dette møtet diskutere interessen for å planlegge en større 
konferanse i 2012. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The purpose is to establish a competence network for Norwegian and Russian female 
leaders that will contribute to overall development and greater mutual understanding among 
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the members of the network. This will stimulate economic exchanges between Russia and 
Norway and contribute to social and economical development. 
 

17. Lyngshest og Mezenhest; likheter og felles utfordringer 

Journaldato:  24.01.2011 
Saksbehandler: Oddgeir Danielsen 
Prosjektsøker:  Alslaget for lyngshest i Troms v/ Birgit Dorthea Nielsen   
Prosjekttittel:  Lyngshest og Mezenhest; likheter og felles utfordringer   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Arkhangelsk vitenskapelige forskningsinstitutt for jordbruk 
Prosjektperiode: februar2011 – desember 2011 
Totalkostnad:  132 965    
Søknadssum:  93 075 
Søkt i %:  70,0 % 
Tilskudd i %:  63% % 
Innstilt beløp:  85 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners innsats, Nord-Norsk Hestesenter 
Vedtak:  85 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Dette er et oppfølgingsprosjekt til et tidligere prosjekt med etablering av samarbeid  mellom 
Alslaget for lyngshest i Troms og Arkangelsk Vitenskapelige institutt. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The projet is a continuation on earlier initiated cooperation between "Alslaget for lyngshest i 
Troms" and the Archangel Scientific Reasearch Institute. 
 

18. Utvikling av Røde Kors i Nordland og Arkhangelsk 

Journaldato:  11.0.2011 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Nordland Røde Kors v/ Ole-Martin Mjelva 
Prosjekttittel:  Utvikling av Røde Kors i Nordland og Arkhangelsk   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Arkhangelsk Røde Kors 
Prosjektperiode: april 2011 – april 2011 
Totalkostnad:  110 000    
Søknadssum:  77000 
Søkt i %:  70 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  77 000  
Annen finans:  Røde kors 
Vedtak:  77 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
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Nordland Røde Kors skal invitere 6 representanter fra Arkhangelsk Røde Kors til Bodø i 
perioden 8.aprilog 13.april 2011 i forbindelse med Nordland Røde Kors Årsmøte. Målet med 
besøket er å gi russiske og norske Røde Korsere mulighet til å uveksle erfaringer fra deres 
arbeid med Røde Kors Ungdom, samt bidra til å styrke den russiske Røde Kors –
organisasjonen. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Nordland Red Cross will invite six representatives from Arkhangelsk Red Cross to Bodø in 
the period 8 April and 13 April 2011 in connection with Nordland Red Cross Annual Meeting. 
The aim of the visit is to give Russian and Norwegian Red Cross members opportunity to 
exhange experiences from their work with the Red Cross Youth, and contribute to 
strengthening the Russian Red Cross - organization. 
 

19. Rundbordskonferanse om rettsvitenskapelig forskersamarbeid mellom 
universitetene i Arkhangelsk og Tromsø   

 

Journaldato:  26.01.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Juridisk fakultet, Uit v/ Ingvild Jakobsen  
Prosjekttittel:  Rundbordskonferanse om rettsvitenskapelig forskersamarbeid mellom 
universitetene i Arkhangelsk og Tromsø   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Inst. for rettsvitenskap, Det nordlige føderale universitet i Arkhange 
Prosjektperiode: februar 2011 – februar 2011 
Totalkostnad:  44 000    
Søknadssum:  35 000 
Søkt i %:  79,5 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  35 000  
Annen finans:   
Vedtak:  35 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Det Nordlige Artiske Føderale Universitetet i Arkhangelsk og Universitetet i Tromsl ønsker å 
styrke det rettsvitenskaplig samarbeidet  sitt, og første trekk er å arrangere en 
rundebordskonferanse i Arkhangelsk, med fokus på nordområderett; urfolksrett, havrett og 
andre relevante områder. Gjennom konferansen skal de knytte forskernettverk og utvikle 
både allerede etablerte - og nye - forskningssamarbeid, Forskere fra de ulike institusjonene 
vil presentere egen forskning og utveksle synspunkter og ideer somgrunnlag for videre 
samarbeid. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The Northern Arctic Federal University in Arkhangelsk and the University of Tromsø will 

strengthen the cooperation on legal research through a roundtable conference in 

Arkhangelsk (February 2011). The plan for the conference is toestablish networks of 

researchers and develop already established research cooperation projects as well 

asdevelop new cooperation projects. Researchers from the two institutions will give 
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presentations of theirresearch and deal their views and ideas which provide the basis for 

further cooperation.  

20. Studietur for norske museer til Murmansk oblast - russiske museer til 
Finnmark  

 

Journaldato:  22.02.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Finnmark fylkeskommune v/ Reidun L. Andreassen 
Prosjekttittel:  Studietur for norske museer til Murmansk oblast - russiske museer til 
Finnmark   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk region museum 
Prosjektperiode: februar 2011 – november 2012 
Totalkostnad:  173 000    
Søknadssum:  123 000 
Søkt i %:  71,1 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  120 000  
Annen finans:  Finnmark fylkeskommune 
Vedtak:  120 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Musene i Finnmark har mange nyansatte som aldri har vært i Russland og som ikke kjenner 
russiske museer.Det er derfor vanskelig å få til samarbeidsprosjekter mellom norske og 
russiske museer. Studieturen vilomfatte representanter fra alle de 5 museene i Finnmark 
(både norske og samiske) og vil ha som mål å treffeansatte ved museer i Murmansk fylke. 
Innenfor rammene av prosjektet vil det også bli seminar for å drøfteøvrige 
samarbeidsprosjekt som ligger i kulturavtalen mellom Murmansk og Finnmark fylke. En tar 
sikte påen tilsvarende tur for russiske museer i Finnmark i 2012. Turen er en del av 
norsk/russisk samarbeidsavtale. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The main goal of the project is to give employees without knowledge of Murmansk and Kola, 
the opportunityto meet with Russian colleagues. The project will visit some main museum in 
Murmansk and Kola during oneweek study trip and learn about Russian culture history as an 
introduction to future cooperation projects.Within the frames of the project discussions about 
other relevant projects as part of the agreement betweenMurmansk Committee of culture 
and art and the Finnmark fylkeskommune. A similar tour will be arrangedfor Russian 
museums in 2012. 

 

21. Matlaging uten grenser 

Journaldato:  03.03.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Bodø videregående skole v/ Roar Asle Eriksen 
Prosjekttittel:  Matlaging uten grenser   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
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Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Arkhangelsk College of Trade and Commerce 
Prosjektperiode: mai 2011 – mai 2011 
Totalkostnad:  75 520    
Søknadssum:  52 860 
Søkt i %:  70,0 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  52 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  52 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Elever fra kokkelinja ved Bodø videregående skole skal holde en workshop om tradisjonell 
norsk og russisk kost sammen med kokkeelevene ved Arkhangelsk College of Trade and 
Commerce, og skal også delta under markeringen av Norges grunnlovsdag i Arkhangelsk.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Cooking students from Bodø VGS plan to have a workshop with cooking students from 
Arkhangelsk College of Trade and Commerce, and the participants will also take part in the 
celebration of the Norwegian National Day in Arkhangelsk.  
 

22. Norsk-russisk kultur- vennskaps- og skolesamarbeid gjennom 20 år 

Journaldato:  09.02.2011 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Øytun folkehøgskole v/ Elizabeth Roseveare 
Prosjekttittel:  Norsk-Russisk kultu- vennskaps- og skolesamarbeid gjennom 20 år 
  
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Vertsfamilier fra Gymnas nr.9, Murmansk 
Prosjektperiode: februar 2011 – februar 2011 
Totalkostnad:  81 000    
Søknadssum:  30 000 
Søkt i %:  37,0 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  30 000  
Annen finans:  egen finansiering, russisk egenandel 
Vedtak:  30 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Øytun Folkehøgskole og samarbeidsparter i Murmansk og Kirovsk skal videreføre sitt 
skolesamarbeid med lærer og elevutveksling ved å invitere 32 russiske ungdommer og 5 
lærere til et opphold i Alta 7.-13. februar 2011. Utvekslingen skal gi deltagerne kjennskap til 
norsk kultur og skolearbeid. Det skal samtidig feires 20 år med samarbeid og arrangeres en 
kulturkveld. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
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Øytun Folkehøgskole and partners in Murmansk and Kirovsk will continue their cooperation 

with the teacher and student exchange by inviting 32 Russian students and 5 teachers to 

stay in Alta, 7-13. February 2011. The exchange program will provide the participants with 

knowledge of Norwegian culture and school work. They will also celebrate 20 years of 

cooperation and arrange a cultural event. 

 

23.  Fortellinger fra barn og unges verden i Barents 

Journaldato:  15.02.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Hanne Johnsen 
Prosjekttittel:  Fortellinger fra barn og unges verden i Barents   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Det Statlige barne- og ungdomsbiblioteket i Karelia 
Prosjektperiode: juni 2007 – oktober2011 
Totalkostnad:  88 000    
Søknadssum:  58 000 
Søkt i %:  66,0 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  50 000  
Annen finans:  Egenandel 
Vedtak:  50 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Fotograf Hanne Johnsen fra Tromsø arbeider med en dokumentar, en utstilling og en bok om 
barn og ungdoms virkelighet, relasjoner og oppvekst, hovedsakelig fra et barnehjem i 
Petrozavodsk. Gjennom dette prosjektet skal Johnsen reise til Russland for å avslutte 
innsamlingen av materialet til dokumentaren, inngå samarbeidsavtaler med IPK i Karelen og 
/eller det pedagogiske universitet i Karelen, inngå ustillingsavtale med Petrozavodsk city Art 
Gallery og kunstgalleriet i Arkangelsk, samt å treffe potensielle fagpersoner for boka i 
Petrozavodsk og Arkangelsk. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Photographer Hanne Johnsen from Tromsø works on a documentary film, an exhibition and 

a book about children and youth's life, relations and conditions, based on interviews and 

investigations at a home for orphans in Petrozavodsk. Through this project she will go to 

Russia to collect the last of the material for the documentary, make cooperativeagreements 

with IPK in Karelia and /or the pedagogical university of Karelia, make an exhibition 

agreement withPetrozavodsk City Art Gallery and the Art Gallery in Archangelsk, and to meet 

possible experts for the book inPetrozavodsk and Archangelsk. 

24. Arktisk landbruk over nordlige grenser 

Journaldato:  01.03.2011 
Saksbehandler: Oddgeir Danielsen 
Prosjektsøker:  Fylkesmannen i Finnmark v/ Åse Vøllestad   
Prosjekttittel:  Arktisk landbruk over nordlige grenser   
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Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Arkangelsk Region Goverment 
Prosjektperiode: januar 2011 – desember 2011 
Totalkostnad:  594 000    
Søknadssum:  342 000 
Søkt i %:  57,6 % 
Tilskudd i %:  46,2 % 
Innstilt beløp:  275 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel, 
Vedtak:  275 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
2011 er andre året av prosjektperioden som startet i august 2010.Formålet er gjensidig 
utveksling av kompetanse og erfaringer innen landbruksrelaterte næringer ogbygderelatert 
næringsutvikling mellom utøvere og forvaltning i Archangelsk regionen og Nord-Norge 
samtNord-Trøndelag. Første felles møte var i september 2010 på Margaritinskaya messa, og 
nå planlegges detgjenvisitt i Norge samt ny deltakelse på Margaritinskaya i september 2011. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
2011 is the second year of this project-period, which started in August 2010.The purpose is 
mutual exchange of expertise and experience in agriculture-related industries and 
ruralrelatedbusiness development between practitioners and management in the 
Archangelsk region and NorthernNorway and Nord-Trøndelag. The first joint meeting was in 
September at Margaritinskaya fair. Now we areplanning meeting in Norway and a new 
participation at the Margaritinskaya fair in September 2011. 

 

25. Sivilbefolkningens liv i krig og gjenreisning. Grenseløs formidling og 

forståelse 

Journaldato:  22.02.2011 
Saksbehandler: Jonas Sjøkvist Karlsbakk 
Prosjektsøker:  Museene for kystkultur og gjenreisning IKS v/ Nina Planting Mølmann 
Prosjekttittel:  Sivilbefolkningens liv i krig og gjenreisning. Grenseløs formidling og 
forståelse.   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Seksjon for russisk historie, Arctic University Arkhangelsk 
Prosjektperiode: mars 2011 – mars 2012 
Totalkostnad:  636 000    
Søknadssum:  320 000 
Søkt i %:  50,3 % 
Tilskudd i %:  50,3 % 
Innstilt beløp:  320 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel, Høgskolen i Finnmark, UiT 
Vedtak:  320 000 

  

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Museet for kystkultur og gjenreisning i Finnmark og Nord-Troms skal sammen med Pomor 
Iniversitetet i Arkhangelsk planlegge prosjektet for forskning og fremme av Nord-Norge og 
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nordvest-Russlands sivile befolkningshistorie under annen verdenskrig and 
gjenoppbyggingen etter krigen. Målsetningen er å utføre en komparativ studie av det sivile liv 
i de nevnte områder og som et resultat fra disse studiene lage til en utstilling og lage til et 
studieopplegg for ungdomsskolen.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The museum of reconstruction for Finnmark and Northern Troms, the Department for 
Russian history of the Pomor State University historical faculty, Gymnasium #3 Arkhangelsk, 
University of Tromsø and Finnmark University College are planning this project.It will be a 
project of reserach and promotion of northern Norway - North-west Russian cicilian 
populations history during the Second World War and post-war reconstruction. Project goal is 
to carry out a comparative study of civilian population life in the mentioned regions and as a 
result of these studies to make an exhibition. There will also be organized a school program 
for 8th - 10th grade in relations with the exhibition.  
 

26. Reiser i språk og kultur 

Journaldato:  22.02.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Kirkenes videregående skole v/ Trond Hansen 
Prosjekttittel:  Reiser i språk og kultur   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Gymnas nr.6, Arkhangelsk 
Prosjektperiode: mars 2011 – desember 2011 
Totalkostnad:  150 000    
Søknadssum:  130 000 
Søkt i %:  86,7 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  105 000  
Annen finans:   
Vedtak:  105 000   

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
12 russiskelever fra Kirkenes videregående skole og 12 elever fra gymnas nr. 6 i 
Arkhangelsk skal besøke hverandre i løpet av våren og høsten 2011. Målet med prosjektet 
er å bli kjent med hverandres kultur og med hverandre gjennom de to besøkene. Kirkenes 
videregående skole håper også å bidra til å øke motivasjonen blant norske elever til å 
studere russisk språk og kultur.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
12 pupils from Kirkenes vidergående skole and 12 pupils from Gymnasium No. 6 in 
Arkhangelsk will visit each other during the spring and fall 2011, in order to be further 
acquainted with each other, as well as with the Russian and Norwegian culture.The 
Norwegian students will practice their Russian language skills. The Norwegian partner also 
seeks to motivate Norwegian pupils for studies in Russian language and culture.  
 

27. Kongekrabbekonferansen 2011- russisk deltakelse 
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Journaldato:  30.01.2011 
Saksbehandler: Harald Sørensen 
Prosjektsøker:  Hammerfest fiskarlag ved Håjazz v/ Tore Hansen 
Prosjekttittel:  Kongekrabbekonferansen 2011- russisk deltakelse   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Pinro v/ Konstantin Sokolov, Murmansk 
Prosjektperiode: januar 2011 – mai 2011 
Totalkostnad:  675 000    
Søknadssum:  51 000 
Søkt i %:  7,6 % 
Tilskudd i %:  2,9 % 
Innstilt beløp:  20 000  
Annen finans:  Innovasjon Norge,LU, FFK, Konferanseavgift, næringsliv 
Vedtak:  20 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Hammerfest Fiskarlag skal sammen med Fiskarlaget Nord og Håjazzfestivalen arrangere 
Kongekrabbekonferanse 3-4 mars i Hammerfest og ønsker i den forbindelse å invitere 
forelseser fra Pinro, Murmansk, for å fortelle om erfaringer fra russisk forvaltning, fangst og 
industri. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Hammerfest Fishery Union (Hammerfest Fiskarlag), together with Fishery Union North and 

"Håjazzfestivalen", has taken the initiative to arrange a conference adressing issues 

concerning the King Crab as a possible ecological threat or an economic industrial 

possibility. 

28.  Maritimt samarbeid i Barentsregionen 

Journaldato:  10.02.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Vest-Lofoten videregående skole v/ Lars-Magne Skulbru 
Prosjekttittel:  Maritimt samarbeid i Barentsregionen   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk Maritime College 
Prosjektperiode: mai 2011 – juni 2011 
Totalkostnad:  399 000    
Søknadssum:  303 000 
Søkt i %:  75,9 % 
Tilskudd i %:  22,5 % 
Innstilt beløp:  90 000  
Annen finans:  UD, Senja vgs, Lofoten vgs 
Vedtak:  90 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Utveksling av kompetanse innen fellesfag i maritim sektor. 
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Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Exchange of competence in common subjects in the maritime sector. 

29. Språkkurs og kulturdager på Pasvik folkehøgskole 

Journaldato:  16.03.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Pasvik folkehøgskole v/ Åsmund Røst 
Prosjekttittel:  Språkkurs og kulturdager på Pasvik folkehøgskole   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Skole 31 i Murmansk 
Prosjektperiode: juni 2011 – juli 2011 
Totalkostnad:  192 300    
Søknadssum:  67 200 
Søkt i %:  34,9 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:   60 000 
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  60 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Språk- og kulturkursene ved Pasvik folkehøgskole startet i 1979, da beregnet kun på 
nordmenn og finner. Fra 1992 ble russiske deltakere invitert, og prosjektet har mottatt støtte 
fra Barentssekretariatet en rekke ganger. Kurset varer i 2 uker. Startdato i år er 27. juni og 
sluttdato er 8. juli. Det er språkundervisning hver dag, og i tillegg er det daglige foredrag med 
temaer fra Barentsregionen. Det arrangeres også en festaften med musikk og sang fra alle 
land i Barentsregionen. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The language and cultural courses at Pasvik Folkehøgskole started in 1979. The participants 
were then Norwegians and Finns. From 1992 Russian participants were invited and the 
project has been supported by the Norwegian Barents Secretariat a number of times. This 
year's the course will start on 27 June and finish on 8 July. Language lessons are given 
every day during the course, and in addition the participants can attend lectures on different 
themes from the Barents Region. There will also be arranged a gala night with music and 
songs from all the Barents countries. 

 

30. Rock`n`Roll Entrepreneurs 

Journaldato:  14.03.2011 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Høgskolen i Finnmark v/ Kari Jæger 
Prosjekttittel:  Rock`n`Roll Entrepreneurs   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Socium+ 
Prosjektperiode: august 2011 – agust 2012 
Totalkostnad:  1 930 000    
Søknadssum:  395 000 
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Søkt i %:  20,5 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  395 000  
Annen finans:  Søkers egenandel, Finnmark fylke, Bankfond 
Vedtak:  395 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Et forprosjekt for å komme igang med et nytt studie ved høgskolen i Finnmark.  Studiet er 
internasjonalt med særskilt vekt på ungdom i Barentsregionen og hovedfokus i studiet er å 
gjøre kultur til næring. Målet med prosjektet er; å bygge opp et nettverk i Barents regionen 
med universiteter, kultur institusjoner, ressurspersoner som kan være veiledere for studenter, 
gjesteforelesere og medlemmer i opptaksstyret. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
A preproject that shall make it possible to start a new study from fall 2012 at Finnmark 
UniversityCollege. The study is international with a focus on the young people in the Barents 
region and the main focus in the study is to make business out of culture. The aim for the 
project is; to build network in the Barents region with universities, cultural,resource persons 
that could be mentors for students, guest speakers and participate in the board. 

 

31. Ungdom møter språk, kultur og venner 

Journaldato:  07.03.2011 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Langnes skole v/ Harald Heiene 
Prosjekttittel:  Ungdom møter språk, kultur og venner   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Municipal education establishment Gymnazia No ! of Murmansk 
Prosjektperiode: mars 2011 – november 2011 
Totalkostnad:  368 300    
Søknadssum:  203 300 
Søkt i %:  55,2 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  50 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  50 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Langnes skole og Gymnas nr 1 i Murmansk skal besøke hverandre for å lære om hverandres 
språk og kultur. Det skal delta 10 norske og 10 russiske elever.  De russiske elevene skal 
besøke norge i vår og de norske skal besøke Russland til høsten. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Langnes School and High School No 1 in Murmansk plan to visit each other to learn about 
each other's language and culture. It will involve 10 Norwegian and 10 Russian students. The 
Russian students will be visiting Norway in the spring and the Norwegian will be visiting 
Russia this fall. 
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32. Seminar 

Journaldato:  11.04.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Karasjok brannvesen v/ Alf Isaksen 
Prosjekttittel:  Seminar   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Brannvesenet i Lovozero 
Prosjektperiode: 28.03.2011 – 03.04.2011 
Totalkostnad:  107 210    
Søknadssum:  75 047 
Søkt i %:  70,0 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  50 000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  50 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Brannkonstabler fra Karasjok skal delta på et felles seminar med brannkonstabler i Lovozero. 
Deltakerne fra Karasjok skal også besøke en brannstasjon i Murmansk før de reiser videre til 
Lovozero 29.-04.11. Prosjektet skal bidra til fremtidige brannfaglige- og vennskapskontakter 
mellom brannvesenet i Karasjok og Lovozero. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The fire department in Karasjok will take part in a joint seminar with the fire department in 
Lovozero, aiming at development of cooperation between municipal fireservice in Lovozero 
and the municipal fireservice in Karasjok. 
 

33. Barents Innovation Week   

Journaldato:  22.03.2011 
Saksbehandler: Harald Sørensen 
Prosjektsøker:  Ungt Entreprenørskap i Finnmark v/ Hilde C J Mietinen  
Prosjekttittel:  Barents Innovation Week   
Programområde: Hovedprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: JA/YE, Moscow 
Prosjektperiode: januar 2011 – september 2011 
Totalkostnad:  1 470 000    
Søknadssum:  400 000 
Søkt i %:  27,2 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  260 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel, KRD, andre 
Vedtak:  260 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
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Prosjektet skal  gi ungdom fra regionen økt entreprenørkompetanse, bredere nettverk på 
tvers av landegrenser, samt stimulere lederegenskaper. Prosjektet skal således gi ungdom i 
regionen økt kompetanse om ressurser og utfordringer i områdene, økt kulturforståelse og 
bygge nettverk for varige samarbeidsrelasjoner.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The aim of the project is to give the youth in the Barents Region increased knowledge and 
experience with entrepreneurship, innovation and future management. Further to stimulate 
students to broaden  their network across borders. A special focus will be on skills for future 
leadership in the Barents Region. 

 

34. Nordområdestudium og Barentssamarbeid 

Journaldato:  14.04.2011 
Saksbehandler: Oddgeir Danielsen 
Prosjektsøker:  Høgskolen i Finnmark v  
Prosjekttittel:  Nordområdestudium og Barentssamarbeid   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk State Humanities University, Technical Univerasity, Ukhta 
Tec 
Prosjektperiode: 01.08.2010 – 31.07.2012 
Totalkostnad:  225 000    
Søknadssum:  150 000 
Søkt i %:  68,6 % 
Tilskudd i %:  62,2 % 
Innstilt beløp:  140 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  140 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Søknaden gjelder videreføring av prosjekt nr. 102552. Utvikling av samarbeid mellom 
Høgskolen i Finnmark og universiteter iMurmansk og Ukhta om et felles utdanningsprosjekt, 
Bachelor of Northern Studies, med spesiell fokus på Barentsregionen. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Development of cooperation between Finnmark University College and Universities in 

Murmansk and Ukhta regarding a common study program, Bachelor of Northern Studies, 

with a specific focus on the Barents Region. 

35. Juridisk prosedyre i barnefordelingssaker i Norge 

Journaldato:  12.04.2011 
Saksbehandler: Oddgeir Danielsen 
Prosjektsøker:  Advokat Nadia Thraning AS v/ Nadia Thraning 
Prosjekttittel:  Juridisk prosedyre i barnefordelingssaker i Norge   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
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Prosjektpartnere: The Institute of Law and Entrepreneurship,Arkhangelsk 
Prosjektperiode: 18.05.2011 – 23.05.2011 
Totalkostnad:  44 212    
Søknadssum:  21 872 
Søkt i %:  49,5 % 
Tilskudd i %:  45,2 % 
Innstilt beløp:  20 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  20 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Advokat Nadia Thraning AS og det Juridiske fakultet i Arkhangelsk skal arrangere et seminar 
ved universitetet i Arkhangelsk forrussiske jusstudenter og jurister i tidsrommet 18.-23. mai 
2011. Seminaret skal innledes med forelesningen "Saksbehandlingen ibarnefordelingssaker i 
Norge. Formålet er å utveksle juridisk kompetanse og erfaring fra barnefordelingssaker i 
Norge og Russland. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Advokat Nadia Thraning AS and the Faculty of Law in Arkhangelsk are organizing a seminar 

at the university in Arkhangelsk forRussian law students and lawyers in the period 18.-23. 

May 2011.  

36. Energy efficiency seminar for journalists 

Journaldato:  26.04.2011 
Saksbehandler: Jonas Sjøkvist Karlsbakk 
Prosjektsøker:  Bioforsk Svanhovd v/ Tor-Arne Bjørn 
Prosjekttittel:  Energy efficiency seminar for journalists   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Bellona Murmansk 
Prosjektperiode: 01.08.2011 – 15.12.2011 
Totalkostnad:  202 550    
Søknadssum:  123 300 
Søkt i %:  60,9 % 
Tilskudd i %:  60,7 % 
Innstilt beløp:  123 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  123 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Bioforsk Svanhovd skal sammen med Bellona Murmansk organisere et 2-dagers seminar på 
energieffektivisering for journalister fra Murmanskregionen og Nord-Norge. Prosjektlederne 
og eksperter på energieffektivisering, energisparing, fornybare energikilder will forelese for 
journalistene om energisparingsteknologi og gjeldende standarder i Finnmark og Murmansk 
regionen. Dette vil involvere planlagte og implementerte prosjekter og regionale programmer 
for energisparing.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
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Bioforsk Svanhovd together with Bellona‐ Murmansk plan to organize a 2‐ days seminar on 

energy efficiency for journalists from Murmansk region and north of Norway. Organizers and 

experts in energy efficiency, energy saving, and renewable energy, will tell the journalists 

about energy saving technologies and standards in Sør‐ Varanger and Murmansk region. 

37. Promoting socioeconomic development inrural Komi 

Journaldato:  26.04.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  UArctic Thematic Network, HiF v/ Tor Gjertsen 
Prosjekttittel:  Promoting socioeconomic development inrural Komi   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: NicolayV. Rochev,Izvatas; UiT; universitet i Canada,Finland og Yakuts 
Prosjektperiode: mai 2011 – juni 2012 
Totalkostnad:  225 000    
Søknadssum:  160 000 
Søkt i %:  71,1 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  150 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeids 
Vedtak:  150 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Høgskolen i Finnmark har sammen med Uarctic-partnerne ved universitetet i Syktyvkar og 
Ukhta, samt organisasjoner og myndigheter i Izhma-regionen etablert et partnerskap for lokal 
samfunns- og næringsutvikling i regionen. Målet med denne delen av det norsk-russiske 
utviklingsprogrammet er å organisere 3 utviklingsworkshoper i lokalsamfunn i Izhma-
regionen i Komi i løpet av de to første ukene i juni 2011. En av de viklitgste komponentene i 
workshopene er et spesielt program for folk som ønsker å starte sin egen virksomhet. 
Utviklingspartnerskapet for Izhma har undertegnet en ett-årig oppfølgingsavtale med Komi 
Business Incubator, med mål om å støtte nye virksomheter i den første vanskelige fasen. I 
slutten av september 2011 skal det avholdes en evalueringsworkshop i Izhma. Her vil de 
forskjellige prosjektene som er gjennomført innenfor utviklingsprogrammet så langt bli 
evaluert, samtidig som man skal avgjøre den fremtidige retningen for partnerskap og 
program.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Finnmark University College, in collaboration with their UArctic- partners at the universities in 
Syktyvkar and Ukhta and representatives from the local organisations and local munisipality 
in the Izhma region, has established a partnership  for local community and economic 
development in the region. The aim of this part of the joint Norwegian-Russian development 
programme is to organize three development workshops in local communities in the Izhma 
region in the Republic of Komi the two first weeks of June 2011. One of the main 
components of the workshops is a special training programme for people that want to start 
their own businesses. The development partnership for Izhma has signed a one year follow-
up agreement with the Komi Business Incubator, to support the new businesses in the 
difficult initial stage. In the end of September2011 an evaluation and learning workshop will 
be held in Izhma, to evaluate the different projects implemented so far in the Izhma 
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development programme, and decide about the future course of the partnership and 
programme for the development of Izhma region.  
 

38. Med torsk på menyen 

Journaldato:  12.04.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Vardø videregående skole v/ Leif Haugom 
Prosjekttittel:  Med torsk på menyen   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Restaurant 
Prosjektperiode: 12.04.2011 – 31.05.2011 
Totalkostnad:  53 010    
Søknadssum:  25 510 
Søkt i %:  48,1 % 
Tilskudd i %:  47,1 % 
Innstilt beløp:  25 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  25 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Sjømatsenteret ved Vardø Videregående skole skal i samarbeid med Vardø Hotel og 
”Treskoed” Restaurant i Arkhangelsk utforske norske og russiske mattradisjoner der torsk er 
råvaren. Dette skal foregå under Pomorfestivalen i Arkhangelsk fra den 25.-28.mai 2011. 
Samarbeidet skal finne igjen en del av de mattradisjoner som var under pomortiden der 
pomorene byttet til seg norsk fisk mot korn og tømmer samtidig som en skal presentere retter 
av torsk fra dagens Norge og Russland.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The Center of Seafood Development at Vardø Vocational school, in cooperation with Vardø 
Hotel and restaurant ”Treskoed” in Arkhangelsk, will explore Norwegian and Russian food 
traditions and recipes. The main produkt will be Cod from Finnmark. The participants will 
work together at the Pomor festival in Arkhangelsk in May 2011r. The project will cover food 
traditions between the two countries going back to the pomor trading period and up till 
present day cooking traditions.  
 

39.  Veien hjem 

Journaldato:  09.05.2011 
Saksbehandler: Trude Elisabeth Pettersen 
Prosjektsøker:  Huset oppfølgingssenter v/ Dag Sæter  
Prosjekttittel:  Veien hjem   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Rassvet, Arkangelsk; Tromsø fengsel; Tromsøysund menighet 
Prosjektperiode: 06.05.2011 – 06.05.2011 
Totalkostnad:  524 000    
Søknadssum:  366 700 
Søkt i %:  70,0 % 
Tilskudd i %:  47,7 % 
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Innstilt beløp:  250000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  250 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Kirkens Sosialtjeneste/Huset i Tromsø ønsker å fortsette sitt samarbeid med RASSVET i 
Arkhangelsk ved å invitere 8 representanter til Tromsø for å studere norske erfaringer innen 
rehabilitering av ungdomskriminelle. Senere skal 8 representanter fra Huset reise til 
Arkhangelsk for å studere rehabiliteringstitusjoner der og arrangere en internasjonal 
konferanse om rehabilitering av kriminelle. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The Norwegian Church's Social Service's rehabilitaion center Huset wants to continue its 

cooperation with RASSVET in Arkhangelsk and plans to invite 8 representatives to Tromsø 

to study Norwegian experiences within rehabilitation of juvenile criminals. Later 8 

representatives from Huset plan to go to Arkhangelsk to study their system for rehabilitation 

of juvenile criminals and organize an international conference on rehabilitation. 

40.  Esperantosamarbeid med Murmnsk- landsmøte og Barentyssamling i 
Tromsø   

 

Journaldato:  04.05.2011 
Saksbehandler: Trude Elisabeth Pettersen 
Prosjektsøker:  Tromsø Esperantoklubb v/ Mario Machlik  
Prosjekttittel:  Esperantosamarbeid med Murmnsk- landsmøte og Barentyssamling i 
Tromsø   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Esperantoklubben i Murmansk 
Prosjektperiode: 08.06.2011 – 15.06.2011 
Totalkostnad:  12 500    
Søknadssum:  8 500 
Søkt i %:  68,0 % 
Tilskudd i %:  68 % 
Innstilt beløp:  8500  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  8 500 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Esperantoklubben i Tromsø pnsker å invitere to representanter fra Esperantomiljøene i 
Murmansk og Monchegorsk til Tromsø i forbindelse med Norsk Esperantoforbunds 
landsmøte 10-13. juni. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Tromsø Esperanto Club wants to invite two representatives from the Esperanto communities 
in Murmansk and Monchegorsk to Tromø during the Norwegian Esperanto Association's 
yearly congress June 10-13. 
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41. Russian Arctic: Language, Culture and Economy 

Journaldato:  20.05.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Høgskolen i Finnmark v/ Werner Bigell 
Prosjekttittel:  Russian Arctic: Language, Culture and Economy   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk State Humanities University 
Prosjektperiode: 01.06.2011 – 01.09.2012 
Totalkostnad:  425 000    
Søknadssum:  287 000 
Søkt i %:  67,5 % 
Tilskudd i %:  28,2 % 
Innstilt beløp:  120 000  
Annen finans:  Samarbeidspartners medfinansiering/ egeninsats 
Vedtak:  120 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Høgskolen i Finnmark, Murmansk State Humanities University og Murmansk State Technical 
University organiserer vinter- ogsommerkurs i russisk språk og kultur for 20 nordiske elever 
(vgs nivå) og studenter vinter 2011/12 og sommer 2012. Målet er åfremme kunnskaper om 
russisk språk og kultur i den nordiske Barentsregionen. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Finnmark University College, Murmansk State Humanities University, and Murmansk State 

Technical University organize a winter and summer course in Russian language 

42. Capacity building facilitation between Troms County and Russian 

Barents region   

Journaldato:  16.05.2011 
Saksbehandler: Oddgeir Danielsen 
Prosjektsøker:  Troms fylkeskommune v/ Stein Ovesen 
Prosjekttittel:  Capacity building facilitation between Troms County and Russian 
Barents region   
Programområde:  
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Administration of the Arkhangelsk, Goverment of Karelia, Akvaplan-
niva 
Prosjektperiode: 15.05.2011 – 15.12.2011 
Totalkostnad:  290 000    
Søknadssum:  100 000 
Søkt i %:  34,5 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  100 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  100 000 
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Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Prosjektet skal styrke Troms Fylkes internasjonale arbeid i Barentsregionen gjennom 
implementering av konkrete aktiviteter og prosjekter i Arkhangelsk, Komi og Karelia. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The goal of the project is to strengthen interregional cooperation in the Barents Region by 
developing and implementingconcrete activities and projects in Arkhangelsk, Komi and 
Karelia. 

 

43. Practice Module 

Journaldato:  06.05.2011 
Saksbehandler: Harald Sørensen 
Prosjektsøker:  Høgskolen i Finnmark v/ Peter Fischer 
Prosjekttittel:  Practice Module   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk Humanities Institute, Petrozavodsk State University, 
Prosjektperiode: 15.08.2011 – 31.10.2011 
Totalkostnad:  334 100    
Søknadssum:  224 160 
Søkt i %:  67,1 % 
Tilskudd i %:  67 % 
Innstilt beløp:  224 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel, Studentsamskipnaden 
Finnmark, 
Vedtak:  224 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Studenter og lærere fra 5 universiteter i Barentsregionen og lokale SMB vil samarbeide i et 
"Åpent innovasjonsprosjekt". Målet er å utvikle forretningsideer og businessmodeller som 
kan brukes i en reell bedrift. Internasjonale studentgrupper vil jobbe i lag på en web-basert 
plattform.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Students and faculty staff from 5 universities as well as SM Enterprisers in the Barents 
Region will cooperate in an Open Innovation project. The aim is to develop practically and 
relevant business ideas and business models. International student groups will work together 
on a virtual lab towards one firms assigned task. 
 

44. Summer school for fisheries students in Murmansk and Tromsø 

Journaldato:  16.05.2011 
Saksbehandler: Oddgeir Danielsen 
Prosjektsøker:  Universitetet i Tromsø v/ Jens Revold 
Prosjekttittel:  Summer school for fisheries students in Murmansk and Tromsø   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
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Prosjektpartnere: Murmansk State Technical university 
Prosjektperiode: 01.06.2011 – 31.12.2011 
Totalkostnad:  623 000    
Søknadssum:  396 000 
Søkt i %:  63,6 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  284 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  284 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Prosjektet har som hovedmål å legge til rette for at studenter fra Tromsø og Murmansk,med 
ulik akademisk bakgrunn, skal få delta på et intensivkurs i form ebve en sensommer skole 
der det fokuseres på en helhetlig tilnærming til fiseriforvaltning og utfordringer i Barents 
regionen.Dette skal danne grunnlaget for utvikling av et remtidig "joint degree" 
program.Intensivkurset skal foregå i Tromsø og i Murmansk hvor forelesere fra ledene 
industribedrifterog regionale styresmakter skal dele sine erfaringer og bidra i 
paneldiskusjoner. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The main aim of the project is to encourage students from Norway (Tromso) and Russia 
(MSTU and MSHU) with various scientificbackground to converge for the intensive study 
course (“Summer school”) providing an integral approach to manage fisheriespotentials and 
challenges in the Barents region. This experience can be seen as the basis for a future joint 
degree programme.The school will be held partly in Murmansk and partly in Tromsø from 
August, 29thtill September, 9th Leading researchers, representatives from the fishinig 
industry, representatives of the regional governmentare going to be invited to give lectures, 
share experience and participate in panel discussions. 
 

45. Calotte Academy 2011: From Circumpolar Stability toward Nordic Peace  
 

Journaldato:  05.05.2011 
Saksbehandler: Oddgeir Danielsen 
Prosjektsøker:  Universitetet i Tromsø v/ Gunhild Hoogensen Gjørv 
Prosjekttittel: Calotte Academy 2011: From Circumpolar Stability toward Nordic 

Peace   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Kola Science Centre, University of Lapland 
Prosjektperiode: mai 2011 – desember 2011 
Totalkostnad:  216 014    
Søknadssum:  79 132 
Søkt i %:  36,6 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  64 000 
Annen finans: Søkers og samarbeidspartners egenkapital, Inari 

kommune,ThinkBarents 
Vedtak:  64 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
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Kalottakademiet er en reisende seminarserie i Barentsregionen for å bygge nettverk og 
kunnskap gjennom paneldebatter, workshops og åpne møter. Akademiet åpner for dialog 
mellom forskere, studenter, politikere, urfolk og den allmene befolkning.I 2011 fokuseres det 
på fred ofg stabilitet i de 21 århundre i Barentsregionen og Arktis. Kalottakademiet er et 
internasjonalt symfosium med partnere fra Norge, Finnland og Russland. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The Calotte Academy is a Barents regional competence and network building travelling 
series of panel debates, workshops and so-called town hall meetings. It contributes to open 
dialogue between researchers, graduate students, policy-makers, Sami people and the 
public The 2011 edition will focus on the stability and peace of the 21st century in the 
Barents Region as well as the entire Arctic region which is based on the institutionalized 
international and regional cooperation. The Calotte A is international symposium with a 
strong Norwegian, Finnish and Russian collaboration of equally competent partners. 
 

46. Kvinner og media i nord 

Journaldato:  04.05.2011 
Saksbehandler: Jonas Sjøkvist Karlsbakk 
Prosjektsøker:  Blått Blikk Media AS v/ Ingjerd Tjelle 
Prosjekttittel:  Kvinner og media i nord   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Barents Press Murmansk,UD, Finnmark jkournalistlag 
Prosjektperiode: 01.08.2011 – 01.12.2011 
Totalkostnad:  490 000    
Søknadssum:  325 000 
Søkt i %:  66,3 % 
Tilskudd i %:  58,1 % 
Innstilt beløp:  285 000  
Annen finans:  UD 110 000, Finnmark journalistlag 15 000, Egenandel og avgift  

40 000, 
Vedtak:  285 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Prosjektet Her High North har som hovedmål å synliggjøre kvinner i nordområdene, og 
dermed blir det viktig for oss å settesøkelyset på hvilken posisjon kvinnene har i 
nordområdenes medier – framfor alt som intervjuobjekter, men også de 
kvinneligejournalistene, redaktørene og kommentatorene. Målgruppa er journalister i nord; 
dvs Russland, Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island og Færøyene. Vi tar sikte på å 
holde et seminar i Alta i februar 2012 og et seminar i Murmansk høsten 2012. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The Her High North project aims to increase the visibility of women in the High North, and in 
this regard wishes to focus onwomens role in the media ‐  as sources, but also as journalists, 
commentators and editors. We mainly target journalists in thenorth, that is Russia, Norway, 
Sweden, Finland, Denmark, Iceland and the Faroe Islands. One seminar will be held in Alta 
inFebruary of 2012, one is to be held in Murmansk in the fall of 2012. 
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47. The Gargia Conference 2011: Sport, Tourism and Place Development 

Journaldato:  26.04.2011 
Saksbehandler: Harald Sørensen 
Prosjektsøker:  UARctic,HiF v/ Tor Gjertsen 
Prosjekttittel:  The Gargia Conference 2011: Sport, Tourism and Place Development 
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Ministery for youth affairs,Arkhangelsk; Insitutter i Komi og Yakutsk 
Prosjektperiode: oktober 2011 – oktober 2011 
Totalkostnad:  190 000    
Søknadssum:  160 000 
Søkt i %:  84,2 % 
Tilskudd i %:  68,4 % 
Innstilt beløp:  130 000  
Annen finans:  Egenandel 30 000 
Vedtak:  130 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Høgskolen i Finnmark søker støtte til å få dekket utgifter for russiske foredragsholdere og 
deltagere på Gargiakonferansen 19-23. oktober 2011. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Finnmark University College applies for financial support to cover costs for russian speakers 

and participants at the Gargia Conference 19-23rd of Octover 2011 

48. Young researchers in the Barents region 

Journaldato:  26.04.2011 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Troms kommune v/ Kristoffer Svendasen 
Prosjekttittel:  Young researchers in the Barents region   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Utdanningsministriet, Murmansk oblast, UiT, Troms fylke mm 
Prosjektperiode: oktober 2010 – juni 2013 
Totalkostnad:  4 322 000    
Søknadssum:  400 000 
Søkt i %:  9,3 % 
Tilskudd i %:  6,3 % 
Innstilt beløp:  275 000  
Annen finans:  Troms kommune; Troms fylke; Fylkesmannen i Finnmark 
Vedtak:  275 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Tromsø Kommune skal i samarbeid med sine russiske partnere gjennnomføre et 3 årig 
prosjekt der målet er å skape samarbeid mellom elever, lærere, studenter og lærerutdannere 
i Troms fylke og Murmansk fylke (og Nord Finland/Nord Sverige senere) gjennom konseptet 
”unge forskere”. Young scientists in the Barents region - er et prosjekt der det legges til rette 
for at elever på ungdomsskoler og videregående skoler kan  drive med forskning på 
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hverandre, med hverandre og i fellesskap. Det skal ende opp i en Barentsfinale i Tromsø i 
januar 2013 med deltakere fra Norway, Russland, Sverige og Finland. Det er stipulert til at 
prosjektet skal involvere 1000 norske og 2000 russiske elever. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The aim of the project is to create a collaboration between pupils, teachers, students and 
teacher educators in Troms and Murmansk County through the concept of "Young 
scientists". “Young scientists in the Barents region” is a project which is to facilitate research 
on each other, with each other and in community witj eachother. The main goal is a Barents 
Finale in Tromsø in January 2013 with participants from Norway, Russia, Finland and 
Sweden.The project will involve all together 2000 russian and 1000 norwegian students. 
 

49. Cetia: Costal environment, technology and innovation in the Arctic 

Journaldato:  16.03.2011 
Saksbehandler: Oddgeir Danielsen 
Prosjektsøker:  Faculty of Science and Technology,UiT v/ John Arne Opheim   
Prosjekttittel:  Cetia: Costal environment, technology and innovation in the Arctic 
  
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: INEP,MSTU,MSHU,MMBI,NArFU og PINRO 
Prosjektperiode: april 2011 – januar 2014 
Totalkostnad:  4 859 932    
Søknadssum:  399 000 
Søkt i %:  8,2 % 
Tilskudd i %:  6,2% % 
Innstilt beløp:  300 000  
Annen finans:  Søkers egenandel, Kolarctic 
Vedtak:  300 000 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The project will provide an integrated approach, with dedicated work-packages on 
environmental science, technology and innovation, and education. Each work-package is 
designed to produce increased knowledge and innovation solutions addressing common 
challenges in the Kolartic programme. In particular it addresses the aim “Environmental 
knowledge has risen” (Kolartic Action Plan 2010). In addition it will provide a knowledge 
basis for the aim “Activities in environmental and nature protection have been implemented”. 
 

50. Botanical Excursions on the Sørøya Islands 

Journaldato:  24.02.2011 
Saksbehandler: Oddgeir Danielsen 
Prosjektsøker:  Hammerfest kommune v/ Tom Eirik Ness  
Prosjekttittel:  Botanical Excursions on the Sørøya Islands   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Polar-alpine botanical garden, Kirovsk 
Prosjektperiode: juli 2011 – desember 2012 
Totalkostnad:  380 000    
Søknadssum:  284 000 
Søkt i %:  75% % 
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Tilskudd i %:  33 % % 
Innstilt beløp:  125 000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  125 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Hammerfest kommune og Polar-alpine botanical garden (Kirovsk) skal utgi en bok om 
planeter og moser på Sørøya med tanke på å promotere miljø- og vitenskapelig 
turisme.Under feltsessongen 2011 skal det legges ruter, fotograferes og produsere fakta om 
plantene og mosene.Deretter skal materialet bearbeides med tabke på endelig bokutgivelse i 
2012. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Commune of Hammerfest and Polar-alpine botanical garden (Kirovsk) issu the bookabout 
plants (flowering plants, mosses) and lichens of the Sørøya Island, as supposedarea of 
ecological and scientific tourism. During the field season 2011 applicants willchoose routes, 
make pictures and description of plants and lichens, in 2011 and 2012 –write and issue the 
multilingual (Norwegian, English and Russian) illustrated guidebook. 
 

51. Scientifically-practical conference "Innovative and safe cooperation in 
BEAR 
 

Journaldato:  30.05.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  UiT, Barentsinstituttet v/ Svein Helge Orheim 
Prosjekttittel: Scientifically-practical conference "Innovative and safe cooperation in 

BEAR"   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Infoforum,Murmansk; National Institute for research of global Sec. Mos 
Prosjektperiode: 14.06.2011 – 17.06.2011 
Totalkostnad:  145 217    
Søknadssum:  39 100 
Søkt i %:  26,9 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  35 000 
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  35 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Representatives of scientific and business circles, and also authorities from Russia and 
Norway will discuss actual problems ofintroduction of innovative technologies in power, 
communications, development of resources and developments of Northern seaway. Risks 
and threats in ecological and information sphere, and also a problematics of a wrecking will 
be simultaneouslyconsidered. In Kirkenes (Thon hotel) on June, 14th ‐ 17th, 2011 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
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Representatives of scientific and business circles, and also authorities from Russia and 
Norway will discuss actual problems ofintroduction of innovative technologies in power, 
communications, development of resources and developments of Northern seaway. Risks 
and threats in ecological and information sphere, and also a problematics of a wrecking will 
be simultaneouslyconsidered. In Kirkenes (Thon hotel) on June, 14th ‐ 17th, 2011 

 

52. Development and exchange of competence for sound environmental 
management of the Barents sea  

 
Journaldato:  06.06.2011 
Saksbehandler: Oddgeir Danielsen 
Prosjektsøker:  Akvaplan.niva v/ Jasmine Nahrgang 
Prosjekttittel: Development and exchange of competence for sound environmental 

management of the Barents sea   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Svetlana A.Murzina, Nina N. Nemova; Petrozavodsk 
Prosjektperiode: 01.08.2011 – 31.03.2012 
Totalkostnad:  340 000    
Søknadssum:  90 000 
Søkt i %:  26,5 % 
Tilskudd i %:  17,6 % 
Innstilt beløp:  60 000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  30 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Det overordnede målet med denne søknaden er å øke samordning, samarbeid og det 
generelle kunnskapsnivået innen Barentsregionen innen områdene miljøvitenskap og 
kunnskapsbasert forvaltning. Samarbeidspartnerene i prosjektet er Akvaplan‐ niva,Univ. i 
Tromsø og Institute of Biology, Karelian research Centre (RAS) i Petrozavodsk. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The overall aim of this proposal is to enhance the cooperation and level of knowledge within 
the Barents region for soundenvironmental management of the entire Barents Sea by 
exchanging competence between the Institute of Biology, Karelianresearch Centre (RAS) in 
Petrozavodsk and the University of Tromsø/Akvaplan‐ niva in Tromsø. Prof Nemova and Dr 
Murzina are inviting a student and his supervisor from the University of 
Tromsø/Akvaplan‐ niva to Petrozavodsk to learn a methodology in the field of environmental 
monitoring/management and to discuss future collaborations in this field. 

 

53. Sammen trives vi - it´s great to be together 

Journaldato:  09.06.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Karlebotn skole v/ Berit Ranveig Nilssen 
Prosjekttittel:  Sammen trives vi - it´s great to be together   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Petsjenga skole nr.5 
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Prosjektperiode: 18.098.2011 – 10.05.2012 
Totalkostnad:  184 000    
Søknadssum:  128 800 
Søkt i %:  70,0 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  100 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  100 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Karlebotn skole og Petsjenga skole nr. 5 samarbeider om dette prosjektet. 27 norske barn, 
foreldre og lærere, og 22 russiske barn, foreldre og lærer skal besøke Karlebotn og 
Petsjenga høsten 2011 og våren 2012. Målsetting for skoleåret er at:- Elevene sammen med 
foreldrene fra Karlebotn skole skal bli kjent med russisk kultur og samfunnsliv.- Elevene 
sammen med foreldrene og lærerne fra Petsjenga skole skal bli kjent med norsk og samisk 
kultur og samfunnsliv.- Elevene skal få positive holdninger til andres kultur og bakgrunn.- 
Elevene skal få venner på hver side av grensa.- Elevene skal ha felles uteaktiviteter 
henholdsvis i Petsjenga og Karlebotn. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Pupils from Karlebotn school, with parents and teachers, will learn more about Russian 

culture and society. Likewise thepupils from Petsjenga school, with their parents and 

teachers, will learn more about the Norwegian and Sami culture andsociety. The goal is to 

obtain a better knowledge about, and positive view of, each other’s culture and heritage, 

make friendsacross the border, and visit each other at home. The pupils will have joint 

culture activities in both Karlebotn and Petsjenga. 

54. Samarbeid i geologi Tromsø, Apatity og Petrozavodsk - med studenter 

Journaldato:  22.06.2011 
Saksbehandler: Oddgeir Danielsen 
Prosjektsøker:  Institutt for geologi, Uit v/ Kåre Kullerud 
Prosjekttittel:  Samarbeid i geologi Tromsø, Apatity og Petrozavodsk - med studenter 
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Kola Science Center, Murmansk State Tch. univ., Karelian research 

cent 
Prosjektperiode: 16.07.2011 – 31.08.2011 
Totalkostnad:  143 426    
Søknadssum:  100 398 
Søkt i %:  70,0 % 
Tilskudd i %:  48,8 % 
Innstilt beløp:  100 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  70 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
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Formålet er å involvere studenter i nettverket som er etablert mellom geologimiljøene ved 
UiT, Apatity og Petrozavodsk. I august 2011 vil det bli arrangert en 10‐ dagers geologisk 
ekskursjon for studenter fra UiT i Apatity og Karelia. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The purpose is to involve students in the network that has been established between 
geoscientists at UiT, and in Apatity andPetrozavodsk. During August 2011, a 10‐ days 
geological excursion in Apatity and Karelia will be arranged for students fromUiT. 

 

55. Erfaringsutveksling mellom sosiologistudenter i Murmansk og Tromsø 

Journaldato:  30.06.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker: Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging ,UiT v/ 

Georges Midre 
Prosjekttittel:  Erfaringsutveksling mellom sosiologistudenter i Murmansk og Tromsø  
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk State Humanities University 
Prosjektperiode: 01.09.2011 – 01.03.2012 
Totalkostnad:  36 200    
Søknadssum:  25 300 
Søkt i %:  69,6 % 
Tilskudd i %:  69 % 
Innstilt beløp:  25 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel, Barentsinstituttet 
Vedtak:  25 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Universitetet i Tromsø skal gjennomføre et erfaringsutvekslingsprosjekt sammen med 
Murmansk Humanistiske Universitet. Formålet er å opprette kontakt med hverandre og 
utveksle erfaringer når det gjelder sosiologiske tema, være oppdatert på hverandres arbeid 
og knytte kontakter mellom studenter på høyere grad. Innenfor rammene av prosjektet skal 
det arrangeres to studentseminarer, et på russisk og et på norsk side. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Together with Murmansk State Humanities University, Tromsø University (ISS) will organize 
two seminars for students of sociology at the two universities. The aim is to establish contact, 
learn more about each others' topics, and to exchange perspectives on social reality in the 
Barents region. 
 

56. The second Russian-Norwegian Conference on legal systems in the 
Barents Euro-Arctic region   

 
Journaldato:  21.06.2011 
Saksbehandler: Trude Elisabeth Pettersen 
Prosjektsøker:  Det juridiske fakultet, UiT v/ Christin Skjervold 
Prosjekttittel: The second Russian-Norwegian Conference on legal systems in the 

Barents Euro-Arctic region   
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Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Northern Arctic federal university, Arkhangelsk 
Prosjektperiode: 14.09.2011 – 17.09.2011 
Totalkostnad:  293 700    
Søknadssum:  100 000 
Søkt i %:  Søkers egenandel % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  100 000  
Annen finans:  34,0 
Vedtak:  100 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Det juridiske fakultet, UiT, arrangerer i samarbeid med Det juridiske fakultet ved Pomor State 
University, nå NArFU, 14.-17.september 2011 forskningskonferansen "The Second Russian-
Norwegian Conference on Legal Systems in the Barents Euro-Arctic Region". Målet med 
konferansen er å videreutvikle forskningssamarbeidet med Nordvest-Russland. Deltakere vil 
også komme fra Murmansk, Umeå (Sverige) og Rovaniemi (Finland). 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The Faculty of Law, University of Tromsø, organizes in collaboration with the Faculty of Law, 
Pomor State University (now NarFU) in Arkhangelsk 14-17 September 2011 the conference 
"The Second Russian-Norwegian Conference on Legal Systems in the Barents Euro-Arctic 
Region". The aim of the conference is to develop the research collaboration with researchers 
in Arkhangelsk and in Sweden (Umeå) and Finland (Rovaniemi) as well. 
 

57. Biologisk mangfold og variasjoner i Norge og Russland, elevutveksling 

Journaldato:  30.05.2011 
Saksbehandler: Trude Elisabeth Pettersen 
Prosjektsøker:  Mo ungdomsskole v/ Frid-Hege Nordahl 
Prosjekttittel:  Biologisk mangfold og variasjoner i Norge og Russland, elevutveksling  
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Skole 48; Petrozavodsk 
Prosjektperiode: 01.09.2011 – 20.09.2011 
Totalkostnad:  286 200    
Søknadssum:  183 000 
Søkt i %:  63,9 % 
Tilskudd i %:  62,8 % 
Innstilt beløp:  183 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  180 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Mo Ungdosskole og Skole 48 i Petrozavodsk skal ha 2 elevutvekslinger neste skoleår. En på 
høsten med russiske elever til Norge, og en på våren med norske elever til Russland. 
Prosjektet skal ha fokus på naturfag og biologi. Engelsk skal brukes som 
kommunikasjonsspråk, og IKT skal brukes som kommunikasjonsmedium i tiden mellom 
utvekslingene. Elevene skal få oppleve hverandres skolehverdag,delta på ekskursjon til 
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kysten for å lære om biotopen i fjæra, og jobbe med ulike naturfagsprosjekter gjennom 
skoleåret på tvers av nasjonalitet. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Mo Ungdomsskole and School 48 in Petrozavodsk plan to have two pupil exchanges the 
next school year. One exchange in the autumn when Russian pupils come to Norway, and 
one exchange in the spring when Norwegian pupils visit Russia. The focus of the project is 
on science and biology. They will use English as the communication language and ICT 
(online communicative spaces, like blogs or wikis) in order to communicate with each other 
between the periods of exchanging. Another aim is to give the pupils the opportunity to 
experience each other’s everyday life in school. They are also going to do an excursion to 
the coast of Helgeland in order to learn about the biotope of the seashore and finally work on 
different science projects throughout the school year across the cultures and nationalities 
 

58. Voksenopplæring i Nordområdene 

Journaldato:  02.05.2011 
Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Voksenopplæringsforbundet i Finnmark v/ Tone Andersen 
Prosjekttittel:  Voksenopplæring i Nordområdene   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Minister of Education and Science,Murmansk; The Norrrthern Arctic 
Univ 
Prosjektperiode: 01.05.2011 – 31.12.2011 
Totalkostnad:  260 000    
Søknadssum:  180 000 
Søkt i %:  69,2 % 
Tilskudd i %:  50 % 
Innstilt beløp:  130 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel, Finnmark fylke 
Vedtak:  130 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Formålet med prosjektet er nettverksbygging, å innhente informasjon om hvordan 
voksenopplæring skjer i Nordvest Russland og se på mulige felles prosjekter. Styrene i 
VOFO i de tre nordligste fylkesleddene av VOFO skal gjennomføre nettverksmøter i 
Arkhangelsk i september/oktober 2011. Under reisen til Arkhangelsk vil delegasjonen 
diskutere mulige prosjekter med de russiske partnerne. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The purpose of this project is to build network between adult education organizations in the 
Northern area of Norway and in the Northwestern Russia. This project is a follow‐ up of the 
preliminary project which was done in 2009. The project will send the board member’s of the 
regional level (Finnmark, Troms and Nordland) of The Norwegian Association for Adult 
Learning to meet representatives from Russian Adult Education institutions and 
Governments Archangelsk for to establish contactand discuss common projects within Adult 
Learning. 
 

59. Kommunebesøk i Troms 
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Journaldato:  30.06.2011 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Universitetssykehuset Nord-Norge HF v/ Magne Johnsen 
Prosjekttittel:  Kommunebesøk i Troms   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Arkhangelsk fylkesting, Pinnega og Lesukonskoe kommune 
Prosjektperiode: 10.09.2011 – 17.09.2011 
Totalkostnad:  565 000    
Søknadssum:  395 000 
Søkt i %:  69,9 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  395 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  200 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Fylkestingsrepresentanter fra Lesukonskoe og Pinnega kommuner i Arkhangelsk skal 
sammen med kommuneledelsen ogrepresentanter for helse, kultur og næring besøke Lenvik 
og Målselv kommuner i Troms får å planlegge samarbeid pålokalsamfunnsutvikling. De 25 
representantene skal være 7 dager i Troms i september 2011. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
County Council Representatives from Lesukonskoe and Pinnega municipalities in 
Arkhangelsk, together with local management and representatives of health, culture and 
business will visit Lenvik and Målselv in Troms is to plan cooperation on community 
development. The 25 representatives will stay 7 days in Troms in September 2011. 

 

60. Hospitering på bok- og kulturbussen 

Journaldato:  08.08.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Troms fylkesbibliotek v/ Aud Tåga  
Prosjekttittel:  Hospitering på bok- og kulturbussen   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Arkhangelsk fylkesbibliotek, Nasjonalbiblioteket Komi 
Prosjektperiode: 01.10.2011 – 31.12.2011 
Totalkostnad:  91 000    
Søknadssum:  60 000 
Søkt i %:  65,9 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  60 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  60 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Dette er et forprosjekt for å høste erfaringer med russiske bibliotekarer som hospiterer på 
bokbusser. Ved å la to bibliotekarerhopitere på Bok‐ og kulturbussen, høsten 2011, vil man 
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få erfaringer som kan danne grunnlag for å utvide prosjektet til å omfatteåtte russiske 
bibliotekarer. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
This is a pilot project to gain experiences with an internspip program on mobil libraries for 
Russian librarians. By letting twolibrarians have an internship on Bok‐  og kulturbussen in the 
autumn of 2011, one will get experiences that can serve as a basis for extending the project 
to include eight russian librarians. 

 
61. Synergies: Industry, Education and research - Challenges and 

opportunities   
 
Journaldato:  08.08.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  High North Center fro Business, UiN v/ Anatoli Bourmistrov 
Prosjekttittel: Synergies: Industry, Education and research - Challenges and 

opportunities   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk State Technical University; Universiteter i Arkhangelsk, 

Komi 
Prosjektperiode: 01.08.2011 – 01.08.2012 
Totalkostnad:  942 000    
Søknadssum:  387 000 
Søkt i %:  41,1 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  120 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  120 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Hovedmålet med prosjektet er å organsiere konferansen “Synergies: Industry, Education and 
Research”, der man skal diskutere utfordringer og muligheter for det norsk-russiske 
samarbeidet i Barentsregionen innenfor energi, logistikk, avfallshåndtering, høgere utdanning 
og næring. Konferansen skal samle det akademiske miljøet, regionale og føderale politikere 
og næringslivsfolk fra både Norge og Russland. Et delmål er å publisere en bok som består 
av fordrag som holdes på konferansen.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The main goal of the project is to organize conference “Synergies: Industry, Education and 
Research” aiming to discuss challenges and opportunities for Norwegian‐ Russian 
cooperation in the fields of energy, logistics, sustainability, waste management, higher 
education, and industrial cooperation in the Barents Region. The conference will involve into 
the dialog the academic communities, regional and federal politicians, and business 
practitioners from both Norway and Russia. A complementary aim is to publish a conference 
book consisting of pre‐ selected and peer‐ reviewed papers presented at the conference. 
 

62. Ren idrett i Barentsregionen - Clean sport in the Barents region 

Journaldato:  10.08.2011 
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Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Antidoping Norge v/ Trond Viggo Opdal 
Prosjekttittel:  Ren idrett i Barentsregionen - Clean sport in the Barents region   
Programområde: Idrettsprogrammet 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: RUSADA, Murmansk 
Prosjektperiode: 01.09.2011 – 31.12.2011 
Totalkostnad:  483 148    
Søknadssum:  263 748 
Søkt i %:  54,6 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  150 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  150 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Dette er et samarbeidsprosjekt knyttet til et praktisk anti‐ doping program i Barentsregionen 
høsten 2011.Et oppsøkende program og et dopingkontroll program inkluderes i prosjektet. 
Tiltakene skal finne sted på to internasjonalelkonkurranse hvor både russiske og norske 
idrettsutøvere som konkurrerer. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
A cooperation between the Parties relating to a practical anti‐ doping program is planned to 
take place in the Barent Regionduring 2011.The activities is planned to include an Outreach 
program and a doping control program, both initiatives to take place atinternational 
competition where both Russian and Norwegian athletes are competing.Young athletes are 
intended to be focused particularly related to the Outreach Program.Media focus will be 
planned for each event.The primary project objective is to promote Clean Sports and Clean 
 

63. Bedre arbeidsmiljø i gruveindustrien i Barentsregionen 

Journaldato:  11.06.2011 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Arbeids-og miljøteknisk avdeling, UiT v/ Ingemar Rödin 
Prosjekttittel:  Bedre arbeidsmiljø i gruveindustrien i Barentsregionen   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Kola Research Laboratory of Occupational Health 
Prosjektperiode: 01.01.2012 – 31.12.2014 
Totalkostnad:  5 773 432    
Søknadssum:  398 000 
Søkt i %:  7,0 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  398 000  
Annen finans:  Egenandeler, HOD,Troms fylke, Kolarctic 
Vedtak:  398 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Norsk‐ russisk deltagelse i et treårig multilateralt prosjekt om gruvearbeideres velferd og 
helse i Barentsregionen. Fokus er påvirkninger fra arbeidsplasser i kaldt klima, 
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arbeids‐ miljø, samfunnsmessige forhold i nordlige gruvesamfunn, arbeidsmigrasjon og 
kvinners inntreden i gruveindustrien. Prosjektet søkes finansiert over ENPI Kolarctic 
programmet. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Increased mining activities in the north raise several challenges. The project concerns 
Norwegian‐ Russian participation in a three year multilateral project for sustainability in 
miner’s wellbeing and health in the Barents region, which will focus on exposures at 
workplaces in cold climate, and environmental and societal factors in Northern mining 
communities. New topics as migration and female mine workers will also be addressed. 
Results will be implemented. 
 

64. Hår og moter 

Journaldato:  27.10.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Kirkenes vidregående skole v/ Ellen Kristoffersen  
Prosjekttittel:  Hår og moter   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk tekninske college for serviceyrker 
Prosjektperiode: 01.01.2011 – 31.12.2013 
Totalkostnad:  120 000    
Søknadssum:  50 000 
Søkt i %:  41,7 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  50 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel, Fylkesmannen i Finnmark 
Vedtak:  50 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Utveksle kunnskaper om hårmoter og kreative frisyrer i Barents‐ regionen Prosjektet har 
fokus på elevsamarbeid.Utvekslingene vil finne sted i form av work‐ shops i Kirkenes, 
St.Petersburg og Murmansk. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Exchange of knowledge in the field of hair‐ styles and creatite in the Barents region. The 
project is based on co‐ operation between groups of pupils. The exchanges will be organized 
as workshops in Kirkenes, St.Petersburg and Murmansk 
 

65.  Barents Business Network W2W 

Journaldato:  27.09.11 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Hanne Sofie Roaldsen 
Prosjekttittel:  Barents Business Network W2W   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk Consulting Group, Nina Danielsen 
Prosjektperiode: 01.11.11 – 29.02.12 
Totalkostnad:  480 000    



45 
 

Søknadssum:  90 000 
Søkt i %:  18,75 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:   60 000 
Annen finans:  Troms og Finnmark FK, norsk og russisk EK 
Vedtak:  60 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Dette prosjektet skal gå i gang med å etablere møtearenaer for norske og russiske kvinnelige 
entreprenører og daglige ledere iulike bedrifter i Barentsregionen i tidsrommet oktober 2011 
til februar 2012. Under tittelen "Barents Business NetworkWomen2Women". Målet er å gjøre 
kvinner mer synlige, øke kvinners deltagelse i samfunnsdebatten, øke samarbeidet, erfarings 
og kompetansebygging, motivere og inspirere flere til å starte egen bedrift. Etablere en ny 
organisasjon i Barentsregionen som vil samle kvinner som har ønske om samarbeid på tvers 
av grensen. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Investigate basis for establishment of a network and organization within the Barents Region 
consisting og women from trades and industries, public sector and academia. Main tool to to 
investigate basis according to the overall objective will be excution of workshops in Russia 
and Norway. The goal is to make women more visible, increase women's participation in 
public debate,increase cooperation, motivate and inspire more women to start their own 
business. From October 2011 to March 2012, theproject team will meet to coincide results 
and prepare a joint application for a main project that will establish a neworganization that 
will bring together several women's networks in the region. 
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PROSJEKTKATALOG  KULTUR  2011  

1. Tournè Route B3 

Journaldato:  01.03.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Barents DansRåd v/Susanne Næss Nielsen 
Prosjekttittel:  Tournè Route B3   
Programområde: Hovedprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk kulturpalass, Danseensemblet Druzba Arkhangelsk 
Prosjektperiode: juni 2011 – desember 2011 
Totalkostnad:  820 000    
Søknadssum:  550 000 
Søkt i %:  67,1 % 
Tilskudd i %:  42,6 % 
Innstilt beløp:  350 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  350 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Et felles barentsprosjekt der dansekunstnere turnerer sammen i en turne der dansekunst fra 
Norge, Russland,Finland og Sverige presenteres for publikum. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
A barentsproject where danceartists from Norway, Russia, Finland and Sweden tour together 
to presentdance. 

 

2. Nordisk Ungdoms Filmfestival-NUFF v/ Hermann Greuel 

Journaldato:  03.02.2011 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Nordisk Ungdoms Filmfestival-NUFF v/ Hermann Greuel 
Prosjekttittel:  Barents Youth Film Academy (BYFA) - forprosjekt   
Programområde: Hovedprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk Regional Youth Public Fund 
Prosjektperiode: april 2011 – juni 2012 
Totalkostnad:  1 781 800    
Søknadssum:  400 000 
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Søkt i %:  22,4 % 
Tilskudd i %:  22,4 % 
Innstilt beløp:  400 000  
Annen finans:  UD, KUD, Troms fylke, Tromsø kommune 
Vedtak:  400 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
NUFF skal i samarbeid med ungdomsfilmfestivalen 0.1 Megapixel, Polar Lights International 
Film Festival, Murmansk Regional Public Fund ”Youth House”, Tromsø Internasjonale 
Filmfestival (TIFF) og Ungdomshuset TVIBIT utrede muligheter for å utvikle en 
samlingsbasert utdanningsmodell innen filmfaget og for å etablere Barents Youth Film 
Academy (BYFA) i Barentsregionen. Målet til forprosjektet er å kartlegge 
ungdomsfilmaktiviteter i Barentsregionen, bygge nettverket, utforskesamarbeidspotensialet, 
bygge kompetanse og utvikle hovedprosjektet. Forprosjektet gjennomføres både i Troms, 
Murmansk, Arkhangelsk og Petrozavodsk. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
NUFF will in co-operation with the youth film festival 0.1 Megapixel, Polar Lights International 
Arctic Film Festival, Murmansk Regional Public Fund ”Youth House”, Tromsø International 
Film Festival (TIFF) and youth culture house TVIBIT expose possibilities for the development 
of a project- and workshop based film education model to establish the Barents Youth Film 
Academy (BYFA). The goals of the pre-project are mapping youth film activities in the 
Barents region, network building, exploring the potential of collaboration, building 
qualification and developing the main project.The pre-project suppose to be accomplished in 
Troms, Murmansk, Arkhangelsk and Petrozavodsk. 
 

3. The Fighters - prosjektutvikling fase 2 

Journaldato:  05.10.2011 
Saksbehandler: Jonas Sjøkvist Karlsbakk 
Prosjektsøker:  Pomor Film AS v/ Knut Skoglund 
Prosjekttittel:  The Fighters - prosjektutvikling fase 2   
Programområde: Hovedprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Studio RecA, Murmansk 
Prosjektperiode: 01.11.2011 – 01.05.2012 
Totalkostnad:  865 253    
Søknadssum:  600 000 
Søkt i %:  69,3 % 
Tilskudd i %:  16,1 % 
Innstilt beløp:  140000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  140 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Videreutvikle og styrke fundamentet av det norskrussiske samarbeidet mellom Pomor Film 
AS i Tromsø og TV‐ produksjonsselskapet Rek.A i Murmansk om research og forarbeid for 
co‐ produksjon av en større dokumentarserie for TV; om den norskrussiske 
partisaninnsatsen i nord under 2. verdenskrig. 
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Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Further development and strengthening of the Russian‐ Norwegian collaboration between 
Pomor Film AS in Tromsø and TV-production company Rek.A in Murmansk vs researching 
and preparatory work for a co‐ production of a documentary series for TV; about the 
Russian‐ Norwegian partisan fights against fascism during WWI. 

 

4.  Idrett for psykisk utviklingshemmede i Arkhangelsk 

Journaldato:  24.11.2010 
Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Innstrandens idrettslag v/ Gunn Strand Hutchinson 
Prosjekttittel:  Idrett for psykisk utviklingshemmede i Arkhangelsk   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Zabota,Arkhangelsk; Pomoruniversitetet 
Prosjektperiode: juni 2011 – juni 2011 
Totalkostnad:  476 956    
Søknadssum:  231 956 
Søkt i %:  48,6 % 
Tilskudd i %:  48 % 
Innstilt beløp:  230 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartneres egenandel 
Vedtak:  Tilsagn om midler 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
Deltakelse i sommerleker for psykisk-utviklingshemmede (friidrett, boccia, svømming og 
forball) over to konkurransedager. I tillegg skal det arrangeres et fagseminar over to dager, 
om temaet idrett for utviklingshemmede. Her skal man ha erfaringsutveksling, og legge en 
plan for videre utvikling av idrett for utviklingshemmede i Arkhangelsk Oblast. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Participation in summer games for development retarded persons (track and field, boccia, 
swimming and football), event for two days. It will also be arranged a seminar over two days, 
about sports for development retarded persons. Experience from earlier - and planning for 
the sports in the future in Arkhangelsk Oblast will be subjects on the seminar. 
 
 

5. Lessons on Sustainability: Global Tensions and The Micro Level 

Journaldato:  03.11.2010 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Academy of Contemporary Art v/Helga-Marie Nordby 
Prosjekttittel:  Lessons on Sustainability: Global Tensions and The Micro Level   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk Art School 
Prosjektperiode: oktober 2010 – mai 2011 
Totalkostnad:  1 073 000    
Søknadssum:  399 000 
Søkt i %:  37,1 % 
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Tilskudd i %:  23,2 % 
Innstilt beløp:  250 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartneres egenandel 
Vedtak:  Tilsagn om midler 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Kunstakademiene i Tromsø og Umeå samarbeider om et større prosjekt ”Lessons in 
sustainablity”, som består av en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor moderne 
kunst og kunstundervisning. Innenfor prosjektet skal det gjennomføres en 14-dagers 
workshop i Kirkenes og nærområdene til Kirkenes (Nikel, Zapolyarnyj, og Inari). Workshopen 
arrangeres i mars/april 2011. For første gang skal russiske partnere og deltakere være med i 
prosjektet. Russiske partner er Murmansk Art School. Workshopen vil ha i underkant av 50 
deltakere, 25 av disse er studenter. Grensers – politiske, økonomiske og kulturelle – 
påvirkningskraft vil bli undersøkt, og likeledes kulturaspektene av bærekraftighet og effekten 
av de globale sosio-økonomiske forandringene i kulturhabitatet til de ulike lokale samfunnene 
i området.   
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
”Lessons in sustainability” is a series of research and development projects in contemporary 
art and art education. Instigators and co-ordinators are The Academy of Fine Arts, Umeå and 
The Academy of Contemporary Art in Tromsø. In the next project they will involve 
participants from Russia. Russian partner is Murmansk Art School. The workshop will take 
place in Kirkenes and surrounding areas on both sides of the border, as well as in Finland 
(Nikel, Zapolyarnyj and Inari). The impact of borders (political, economical and cultural) will 
be investigated, as well as the cultural aspects of sustainability, along with the impact of 
global socio-economic changes on the cultural and natural habitat of the different local 
communities in the area.  
 

6. Below Zero  

Journaldato:  06.01.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  NordNorsk Filmsenter AS v/ Karl Emil Rikardsen   
Prosjekttittel:  Below Zero   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Ethnographic Research Foundation, Moscow 
Prosjektperiode: januar 2011 – april 2011 
Totalkostnad:  545 000    
Søknadssum:  54 000 
Søkt i %:  9,9 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  50 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel, KKD, deltakeravgift 
Vedtak:  Tilsagn om midler 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Below ZERO er et internasjonalt seminar for å pitche (presentere) dokumentarprosjekter som 
fokuserer på livet nord for polarsirkelen. Seminaret holdes under Tromsø Internasjonale 
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Filmfestival i perioden 19.-22.01.2011. Arrangementet ble første gang holdt i 2009, og målet 
er å samle filmskapere, produsenter, finansiører og organisasjoner hvis felles interesse er 
dokumantarfilm basert på den nordlige polregion. I årets arrangement deltar 3 russiske 
bransjefolk fra Moskva.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Below ZERO is an international pitching session for documentary projects focusing on life 
above the Arctic Circle. It is held during Tromsø International Film Festival in the period 19-
22 January 2011. This event was initiated in 2009 in order to bring together filmmakers, 
producers, financiers and organisations whose common interest is documentaries 
thematically rooted in the Northern Polar region. 3 Russian participants from Moscow will 
participate in this year's event.  
 

 

7. A year of adventures in Norway 

Journaldato:  20.12.2010 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Medvind Media AS v/ John Arvid Berger 
Prosjekttittel:  A year of adventures in Norway   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: TV-21, Murmansk 
Prosjektperiode: desember 2010 – januar 2011 
Totalkostnad:  431 500    
Søknadssum:  238 000 
Søkt i %:  55,2 % 
Tilskudd i %:  11,5 % 
Innstilt beløp:  50 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel, diverse sponsing 
Vedtak:  Tilsagn om midler 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Medvind Media og TV21 Murmansk skal samarbeide om lanseringen av tvserien ”A Year of 
Adventures in Norway”, lansering og sending i januar 2011. De skal gjennom det norsk-
russiske lanserings-eventet forsterke effekten og ringvirkningene av de gode verdiene som 
selskapet har klart å skape allerede, og å skape en møtearena for representanter fra 
næringsliv, kulturorganisasjoner, FoU/Kompetansemiljø m.fl fra begge land 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Medvind Media and TV21 Murmansk will be collaborating with the launch of the TV series «A 
Year of Adventures in Norway», launching and broadcasting in January 2011. The 
Norwegian-Russian event is meant to strengthen the spin-off effects of the values already 
created by Medvind Media, and to make a meeting venue for business, culture and R&D 
from both countries.  

 

8. Guitar Summit 

Journaldato:  29.12.2010 
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Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Torfinn Strømsmo 
Prosjekttittel:  Guitar Summit   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Timofey Dorofeev, Arkhangelsk 
Prosjektperiode: februar 2010 – mars 2011 
Totalkostnad:  67 604    
Søknadssum:  47 250 
Søkt i %:  69,9 % 
Tilskudd i %:  44,3 % 
Innstilt beløp:  45000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  Tilsagn om midler 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Jazz/bluesmusikere i Vadsø og Arkhangelsk ønsker å etablere en ny russisk-norsk 
musikkgruppe med fokus på eksperimentell tilnærming/improvisasjon i gitarbasert musikk 
innen blues-/jazz feltet. Målet for dette prosjektet er å gjennomføre en intensiv gruppeøving i 
Arkhangelsk og to konserter i Russland februar 2011.   
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Jazz/blues musicians from Vadsø and Arkhangelsk will found a new Russian-Norwegian 
music group, focusing on an experimental approach/improvisional guitar based music within 
the field of blues/jazz.During this project, the partners will have intensive rehearsals in 
Arkhangelsk in February before two concerts planned the following weekend.  

 

9. Russiske sjakkspillere til NM i sjakk for jenter 

Journaldato:  22.12.2010 
Saksbehandler: Anne Figenschou 
Prosjektsøker:  Tromsø Sjakklubbs Ungdom v/ Marianne Lund   
Prosjekttittel:  Russiske sjakkspillere til NM i sjakk for jenter   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Sjakklubber og skoler i Murmansk og Arkhangelsk 
Prosjektperiode: februar 2011 – februar 2011 
Totalkostnad:  45 000    
Søknadssum:  30 000 
Søkt i %:  66,7 % 
Tilskudd i %:  66,7 % 
Innstilt beløp:  30000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel, Ungdommens Sjakkforbund 
Vedtak:  Tilsagn om midler 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Tromsø Sjakklubbs Ungdom skal arrangere NM i sjakk for jenter i Tromsø 11.-13. februar. 
Som en motivasjonsfaktor har det vært vanlig å invitere deltakere fra naboland som har 
spesielt høy kompetanse innenfor sjakk til norgesmesterskap. Tromsø Sjakklubbs Ungdom 
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ønsker å invitere jente-sjakkspillere fra Murmansk og Arkhangelsk til NM. Sjakklubben mener 
disse vil styrke mesterskapet og være en kontaktskaper for videre samarbeid mellom barne- 
og ungdomssjakk i regionen.Målet med å få gode sjakkspillende jenter fra Russland er å 
inspirere jenter i sjakkmiljøet og heve kvaliteten på turneringen. Det vil bli mer attraktivt å 
delta for de beste junior-jentene i Norge. Det bør nevnes at Tromsø har et etablert 
jentesjakkmiljø som har norgesmestere i to klasser fra 2010.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Tromsø Youth Chess club is to organize a National Championship for girls in Tromsø 
February 11th-13th. In order to inspire the participants it has been common to invite skilled 
chess players from neighboring countries to the Norwegian National Championship. Tromsø 
Youth Chess club wants to invite female chess players from Murmansk and Arkhangelsk to 
the tournament. The club considers the Russian chess players will strengthen the 
tournament and make connections between youth chess clubs in the region. The main 
objective of getting chessplaying girls from Russia is to inspire the girls in the chessclub and 
increase the quality of the competition. Such expertise will make the tournament more 
attractive for the best junior-girls in Norway.  

 

10.  Mannskor fra Petrozavodsk møter Nord-Norske kor 

Journaldato:  31.01.2011 
Saksbehandler: Anne Figenschou 
Prosjektsøker:  Norbareus Elena J. Beck v/ elena Beck 
Prosjekttittel:  Mannskor fra Petrozavodsk møter Nord-Norske kor   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Det Karelske Pedagogiske akademis mannskor, Petrozavodsk 
Prosjektperiode: februar 2011 – august 2011 
Totalkostnad:  210 000    
Søknadssum:  147 000 
Søkt i %:  70,0 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  147000 147 000 
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  147 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Gruben mannskor og blandakoret Korisma fra Nordland skal arrangere en konsertturnè i 
Nordland som skal ende i et korstevne i Mo i Rana siste helga i mai 2011. Det Karelske 
mannskoret er invitert som gjestekor. Det Karelske koret kommer en uke før konserten og 
skal da møte og holde konserter sammen med andre kor på Helgeland og Salten. I tillegg til 
kveldskonserter vil det russiske mannskoret opptre på institusjoner og videregåendeskoler. 
De norske korene som er fra Alstahaug, Herøy, Dønna, Mosjøen, Korgen, Rognan, Salten 
og Mo i Rana skal være verter under besøket i Norge. Flere av disse har uttrykt ønske om å 
utvikle samarbeid med russiske kor, og ønsker å besøke kor og korstevner i Russland for å 
knytte kontakter og framføre norsk korsang. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Gruben male choir and Korisma mixed voices from Nordland are going to arrange a concert 
tour in Nordland that is to end in a choir gathering in Mo I Rana. The Karelian male choir is 
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invited as guests. The Karelian choir will arrive one week prior to the concert and are to meet 
with other choirs in Helgeland and Salten, and have concerts with them. In addition to 
evening concerts, the male voice choir will perform on institutions and high schools. The 
Norwegian choirs will function as hosts during the visit in Norway. A number of them has 
expressed eagerness to develop the cooperation with Russian choirs, and wants to visit 
choirs in Russia in order to establish contacts and perform Norwegian choral singing.  
 

11.  Arctic Tour of Mayhem 

Journaldato:  04.02.2011 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Kim Pedersen 
Prosjekttittel:  Arctic Tour of Mayhem   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Mikhail Kuznetsov, Murmansk 
Prosjektperiode: november 2010 – april 2011 
Totalkostnad:  260 000    
Søknadssum:  130 000 
Søkt i %:  50,0 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  130000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  130 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
3 band fra Norge og Russland, en fotograf fra Russland og en musikkinstruktør vil holde 
Workshops og konserter i Murmansk, Tromsø og Alta. Dette skal foregå i løpet av 10 dager i 
mars / april 2011 Turen vil fokusere på musikalske uttrykk, kulturell utveksling og opplæring / 
styrking av lokale ungdommer i Barentsregionen. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
3 bands from Norway and Russia, 1 photographer from Russia and a music instructor will 
holdWorkshops and concerts in Murmansk, Tromsø and Alta. Over the course of 10 days in 
March/April 2011 thetour will focus on musical expression, cultural exchange and 
education/empowerment of local youth in theBarents region. 
 
 

12. Barentsskirennet 2011 

Journaldato:  27.01.2011 
Saksbehandler: Trude Elisabeth Pettersen 
Prosjektsøker:  Pasvikturist As v/ Arne Wikan   
Prosjekttittel:  Barentsskirennet 2011   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Sportskomiteen i Murmansk 
Prosjektperiode: mars 2011 – mars 2011 
Totalkostnad:  100 000    
Søknadssum:  47 500 
Søkt i %:  47,5 % 
Tilskudd i %:   % 
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Innstilt beløp:  47500  
Annen finans:  Deltakeravgift 
Vedtak:  47 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Pasvikturist AS søker om støtte til å være norsk arrangør i Barentsskirennet 2011. Det 
tradisjonsrike rennet går gjennom Russland, Norge og Finland og arrangeres i år for 16. 
gang. Løpet har de senere år samlet omlag 2000 deltakere, de fleste russiske. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Pasvik Turist is applying for grants to be the Norwegian partner in the skiing 
raceBarentsskirennet 2011. The race goes through Norway, Finland and Russia and is 
arranged for the 16. time this year. The race has had some 2000 participants the last years, 
most of them Russian. 

 

13.  Naboer og venner - forprosjekt 

Journaldato:  07.02.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Kunstskolen Tromsø v/ Hilde Renée Opdal 
Prosjekttittel:  Naboer og venner - forprosjekt   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Nina Sergeevna Dolgodvorova, Arkhangelsk 
Prosjektperiode: mars 2011 – desember 2011 
Totalkostnad:  230 000    
Søknadssum:  160 000 
Søkt i %:  69,6 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  80 00080 000 
Annen finans:  Søkers egenandel, samarbeidspartners egeninnsats 
Vedtak:  80 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
”Naboer og Venner” – Forprosjekt vil omfatte planlegging og tilrettelegging av 
sommerkunstskoler i Arkhangelsk 2012 og Tromsø 2013 i samarbeid med Art School N1, 
Arkhangelsk. Målgruppen vil være norske og russiske barn/unge i alderen 13 – 16 år. Målet 
er å utvikle de unges evne til å uttrykke seg kunstnerisk, lære om hverandres kultur og 
tradisjoner og å bygge varig vennskap på tvers av grensene. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
“Neighbours and Friends” - Pilot Project will contain the planning of summer art schools in 

Archangelsk 2012 and Tromsø 2013 in cooperation with Art School N1, Archangelsk. The 

target group will be youths 13 - 16 years of age. The goal is to develop the children’s ability 

to express themselves artistically, learn about each other’s culture and traditions and to build 

lasting friendship across the borders. 
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14. Sommerskole for strykere i Nord-Norge og Arkhangelsk 

Journaldato:  26.01.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Tromsø Kulturskole v/ Tor Hjalmar Rubach 
Prosjekttittel:  Sommerskole for strykere i Nord-Norge og Arkhangelsk   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: School of Music nr.1, Arkhangelsk 
Prosjektperiode: auguat 2011 – august 2011 
Totalkostnad:  520 000    
Søknadssum:  270 000 
Søkt i %:  51,9 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  200 000 200 000 
Annen finans:  Egenandel, deltakeravgift, Norsk kulturråd, fylkeskommunene 
Vedtak:  200 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Formålet med prosjektet er å styrke samarbeidet mellom kulturskoler i Barentsregionen. Øke 
deltagelsen fraungdommer i Arkhangelsk spesielt og bygge opp et miljø for klassisk musikk 
over landegrensen. Tromsø kulturskole håper åkunne invitere opptil 20 deltagere fra 
samarbeidsskolen i Arkhangelsk til deltagelse på 3 ulike orkesterkurs.Kurset gjennomføres i 
Tromsø i perioden 8. – 13. august 2011 og avsluttes med stor konsert i Kulturhuset iTromsø. 
Instruktørene hentes fra Symfoniorkesteret i Tromsø, samt Kulturskolen og Universitetet i 
Tromsø. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The purpose of this project is to strenghten the coperation between culture schools in the 
Barents region.Increase the participants of youths, up to 20 from Arkhangelsk, in particular 
and build a scene for cooperationfor classical amateur musicians across the border. There is 
3 different orchestras at this seminar. Arranged inTromsø 8.-13. of August 2011 and ends 
with a concert in Tromsø Concert Hall. The teachers are fromTromsø Chamber Orchestra, 
Tromsø Cultur School and the University of Tromsø, Music Conservatory. 

 

15. Internasjonalt kammermusikkseminar med Fauré Quartett, Tyskland 

Journaldato:  25.01.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap v/Ingeborg Breines 
Prosjekttittel:  Internasjonalt kammermusikkseminar med Fauré Quartett, Tyskland 
  
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Petrozavodsk State Conservatory 
Prosjektperiode: juli 2011 – juli 2011 
Totalkostnad:  337 500    
Søknadssum:  140 000 
Søkt i %:  41,5 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  120 000120 000 
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Annen finans:  Søkers egenandel, Statoil, seminar og kostavgifter 
Vedtak:  120 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Formålet med tiltaket er å tilby undervisning i kammermusikk på høyt nivå for studenter, 
unge profesjonelle og særlig talentfulle elever fortrinnsvis fra Norge og Russland. 
Undervisningen gis av en av Europas ledende kammermusikkgrupper: Fauré Quartett. 
Undervisningen skal foregå på Melbu og avsluttes med ulike konserter. Hele opplegget 
gjennomføres i perioden 14.-23. juli 2011. Det er beregnet 10 russiske deltakere på 
seminaret. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The goal of this project is to offer instruction in chamber music at a high level to students, 
young professionals and talented pupils, especially from Norway and Russia. Instruction will 
be given by one of Europe's leading chamber music groups, the Fauré Quartett. The 
seminar, followed by several concerts, will take place in Melbu and Lofoten and Vesterålen in 
the period 19-23 July 2011. 10 participants from Russia are expected to attend. 

 

16.  Jam, improvisjon i magisk samspill 

Journaldato:  18.02.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Rana Pianoforening v/ Kristin Nilssen 
Prosjekttittel:  Jam, improvisjon i magisk samspill   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Petrozavodsk kultur og musikkskole 
Prosjektperiode: april 2011 – november 2011 
Totalkostnad:  181 400    
Søknadssum:  98 200 
Søkt i %:  54,1 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  98 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartner egenandel,  Indre Helgeland 
Vedtak:  98 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Medlemmer av Rana Pianoforening, andre interesserte i pianospill på Helgeland og gjester 
fra Petrozavodsk (pianolærere og pianoelever fra kulturskole) møtes i Mo i Rana i april, 
august og i Petrozavodsk i juni 2011 for å delta i workshop-seminar "Musikalsk puslespill", 
tegne og teaterverksteder, lære å arrangere musikk på keyboard, spille konserter og bli kjent 
medhverandre gjennom sosial samvær. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Members of Rana Piano Association and others in Helgeland who are interested in piano 

playing will meet with guests from Petrozavodsk (piano teachers and pupils from a culture 

school) in Mo i Rana in April and August, and in Petrozavodsk in June 2011 to participate in 



57 
 

the workshop-seminar "Musical puzzle", and in drawing- and theatre workshops. They will 

learn to arrange music on keyboard, play concerts and get to know each other through social 

gatherings.  

 

17. TGV jazzcamp feat Barents 

Journaldato:  02.03.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  The Groove Valley Jazzcamp v/Rune Paulsen 
Prosjekttittel:  TGV jazzcamp feat Barents   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Producer Centrer Arkhangelsk-Jazz, Jazz Development Foundation 
Prosjektperiode: august 2011 – august 2011 
Totalkostnad:  800 000    
Søknadssum:  280 000 
Søkt i %:  25,0 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  250 000  
Annen finans:  Egenandel, Nordland FK, Norsk kulturråd oa. 
Vedtak:  250 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Hovedformålet med prosjektet er å gi musikktalenter og amatørmusikere i Barentsregionen 
et kurs og konserttilbudinnen jazz og beslektet rytmisk musikk med internasjonale musikere 
som utøvere og instruktører. Dette skjer på festivalen The Groove Valley JazzCamp som 
arrangeres hvert år i uke 31 i Beiarn kommune i Nordland. Med 6 års erfaring er det skapt en 
unik modell hvor profesjonelle og amatører deler scene til stor glede for et stadig større 
publikum. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The Groove Valley JazzCamp is a festival which has created a unique course and concert 

model where professional musicians teach jazz and rhythmic music to talented students and 

amateur participants, and where they also share stages for concerts in different band and 

instrumental settings. The organisers still want to continue to incorporate musicians and 

participants from the whole Barents region in the festival in the first week of August in Beiarn 

municipality. 

18.  Kulturutveksling - Norsk folkedans 

Journaldato:  17.02.2011 
Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Pasvikringen v/ Svein H. Sørensen 
Prosjekttittel:  Kulturutveksling - Norsk folkedans   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Veteranklubben, Polarny Zory 
Prosjektperiode: april 2011 – april 2011 
Totalkostnad:  60 000    
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Søknadssum:  30 000 
Søkt i %:  50,0 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  30 000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  30 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Pasvikringen ønsker å opprettholde kontakten med ”kulturgrupper” i byen Polarny 
Zory/Kandalaksa (SOS Barnebyer). Denne gang står instruksjon i norsk folkedans, både for 
voskne og barn (skolebesøk), på programmet. Vi skal ha kontakt med grupper fra flere 
bedrifter, også fra atomkraftverket. Planlagt gjennomført 31. mars – 3. april 2011. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Continue contact with different groups in Polarny Zory and Kandalaksa (SOS-Kinder Village), 
also giving instructions in Norwegian Folk Dans (both for children and retired persons Eolk-
to-folk-cooperation) Groups from Polarny Zory have been two times in Svanvik as our 
guests. 
 

19.  Kontakt med russisk biskoper i Barentsregionen 

Journaldato:  30.01.2011 
Saksbehandler: Trude Elisabeth Pettersen 
Prosjektsøker:  Nord-Hålogaland bispedømmeråd v/Jon Birkelund   
Prosjekttittel:  Kontakt med russisk biskoper i Barentsregionen.   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Den russisk-ortodokse kirke v/ biskopene 
Prosjektperiode: august 2011 – mars 2012 
Totalkostnad:  147 000    
Søknadssum:  103 000 
Søkt i %:  70,1 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  100 000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  100 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Nord-Hålogaland biskop og bispedømme øsnker utvidet kontakt ved gjensidige besøk til og 
fra tilsvarende nivåer i de fire russiske bispedømmene som deltar i Samarbeidsrådet for 
Kristne Kirker i Barentsregionen. Formålet er å utvikle tosidige forhold i bispedømmene, og 
legge til rette for at alle nivåer i regionen kan etablere vennskapsavtaler, studentutveksling 
og felles tiltak for kirkenes medlemmer i alle aldersgrupper.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Bishop and diocese council of North-Hålogaland wish to enlarge contact by mutual visits to 
and from corresponding levels in the four Russian dioceses particiapating in Cooperating 
Council for Christians Churches in the Barents region. The aim is to develop bilateral 
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connections to the dioceses, and to prepare for establishment of friendship agreements, 
student exchanges and joint work for members of the churches of every age and on all 
levels.  
 

20.  Deltakelse på utstillingen "Naive art" 

Journaldato:  29.04.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Atelier Fri Strek v/ Kirsti Riesto 
Prosjekttittel:  Deltakelse på utstillingen "Naive art"   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk regionale kunstmuseum, Murmansk Art School, Murmansk 
kunstfor 
Prosjektperiode: 16.05.2011 – 31.05.2011 
Totalkostnad:  189 000    
Søknadssum:  104 000 
Søkt i %:  55,0 % 
Tilskudd i %:  42,3 % 
Innstilt beløp:  80 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  80 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Amatørkusnstforeninga Atelier Fri Strek er invitert til å stille ut sine arbeider ved Murmansk 
regionale kunstmuseum i tidsrommet18.‐ 29. mai 2011. Museet organiserer utstillingen 
"Naive art" samt et seminar for utstillerne. Murmansk Art School/Murmanskkunstforening 
arrangerer en work‐ shop innen grafisk kunsttrykk for de norske og russiske kunstnerne i 
tilknytning til utstillingen. 7 norske deltakere fra Vadsø drar til Murmansk. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The amateur art club Atelier Fri Strek is invited to exhibit their work at the Murmansk regional 
art museum in the period 18.‐ 29.May 2011. The museum organizes the exhibition "Naive 
Art"and a seminar for the participants of the exhibition. Murmansk ArtSchool and Murmansk 
art union are organizing a work‐ shop in graphic arts printing. 7 Norwegian participants from 
Vadsø will go to Murmansk. 
 

21. Kamikaze A Go Go Russia Tour 2011 

Journaldato:  01.03.2011 
Saksbehandler: Anne Figenschou 
Prosjektsøker:  Kamikaze A Go Go Russia v/ Carl Christian Lein Størmer 
Prosjekttittel:  Kamikaze A Go Go Russia Tour 2011   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Barents Music Weekend, Murmansk 
Prosjektperiode: november 2011 – desmber 2011 
Totalkostnad:  150 000    
Søknadssum:  90 000 
Søkt i %:  60,0 % 
Tilskudd i %:   % 
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Innstilt beløp:  60 000  
Annen finans:  Søkers egenandel/ inntekter Russland 
Vedtak:  60 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Tromsøbandet Kamikaze a GoGo planlegger en to ukers lang turne i Russland sammen med 
andre russiske band innen hardcore/punk/rockegenren. Etter Russlandsturneen skal fire 
steder i Nord-Norge også besøkes og spilles for. I forlengelsen av prosjektet ønsker 
Kamikazene å invitere de russiske bandene Pray the Martyr og Lopotka for å holde konsert 
flere steder i Nord-Norge. Prosjektet innbefatter også plateinnspilling sammen med Pray the 
Martyr.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The Tromsøband Kamikaze A GoGO plans a forthnight on tour in Russia together with other 
Russian bands within the genres hardcore/punk/rock. After the Russia Tour, the band 
intends to play in four Norwegian towns as well. In the prolongation of the project Kamikaze 
intends to invite the Russian bands Pray the Martyr and Lopotka to hold concerts several 
places in Northern Norway. The project also includes disc recording with Pray the martyr.  
 

22. Kamikaze A Go Go Konsert og foredrag på Barentys Music weekend 

Journaldato:  01.03.2011 
Saksbehandler: Anne Figenschou 
Prosjektsøker:  Kamikaze A Go Go v/ Carl Christian Lein Størmer 
Prosjekttittel:  Kamikaze A Go Go Konsert og foredrag på Barentys Music weekend 
  
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Barents Music Weekend, Murmansk 
Prosjektperiode: mai 2011 – mai 2011 
Totalkostnad:  26 400    
Søknadssum:  20 000 
Søkt i %:  75,8 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  18 000  
Annen finans:   
Vedtak:  18 000                     

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Det nordnorske bandet Kamikaze a GO GO er invitert til Murmansk i forbindelse med 
Barents Music Weekend 6.-7. mai. Barents Music Weekend er et prosjekt der norske og 
russiske musikere skal treffes over to dagerfor å spille sammen og delta på seminar. 
Kamikaze a Go GO ønsker å initiere samarbeid mellom norske og russiske musikere, samt å 
legge grunnlag for at russiske og norske band skal kunne turnere i hverandres land. Bandet 
skal spille konsert på BMW, og to av bandmedlemmene skal holde foredrag under 
arrangementets seminardel. Det ene foredraget er et "Rock mot rus"-foredrag som sikter seg 
inn mot ungdom. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
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The Northern Norwegian band Kamikaze a Go Go is invited to Barents Music Weekend in 
Murmansk 6.-7th May. Barents Music Weekend is a project where Russian and Norwegian 
musicians are to meet for two days in order to play togehter and participate at seminars. 
Kamikaze a Go GO wants to initiate cooperation between Norwegian and Russian 
musicians, and adjust for Norwegian and Russian bands to tour in each others country. The 
band will hold a concert at the BMW, and two of the bandmembers are going to lecture 
during the BMW's theoretical part. One of the lectures is "Rock against drugs", aiming 
towards youth. 

 

23. Ungdomsutveksling   
 

Journaldato:  24.02.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Karasjok skole v/ Petter Asbjørn Balto 
Prosjekttittel:  Ungdomsutveksling   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Barne og- ungdomssportskole i Revda-Lovozero 
Prosjektperiode: april 2011 – mai 2011 
Totalkostnad:  164 510    
Søknadssum:  115 000 
Søkt i %:  69,9 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  115 000 
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  115 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Karasjok kommune inviterer 15 ungdommer fra Lovozero og Revda til Karasjok for å delta i 
vintertemauken (uke 15) ved Karasjok skole. Deltakerne skal drive med skiaktivitet, og 
prosjektet er en oppfølging av et tidligere samarbeidsprosjekt med ski og ungdom i fokus. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Karasjok kommune has invited 15 pupils from Lovozero and Revda to participate in the local 
school’s theme week, focusing on cross country skiing and activities related to that. The 
project is a follow-up on a previous project between the two municipalities (Karasjok and 
Lovozero) on ski activity and youth.  
 

24. Arctic Voices - gjenopptakelse 

Journaldato:  04.02.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Samovarteateret v/ Bente Andersen 
Prosjekttittel:  Arctic Voices - gjenopptakelse   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Arkhangelsk Fylkes ungdomsteater 
Prosjektperiode: februar 2011 – juni 2011 
Totalkostnad:  713 000    
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Søknadssum:  363 000 
Søkt i %:  50,9 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  180 000  
Annen finans:  STIKK (UD), FFUK 
Vedtak:  180 000        

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Formålet med prosjektet er å styrke teaterfaglige relasjoner i Barentsregionen ved å besøke 
teaterfestivaler Samovarteaterethar fått invitasjon til i Arkhangelsk, Novodvinsk og St. 
Petersburg, samt Tyrkia med teaterstykket ”Arctic Voices” som er et stykke nyskrevet 
dramatikk fra Barentsregionen om tema som berører regionen. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The main goal of the project is to build network between theatres in the Barents Region 
trough organizing atour to different festivals in the Barents region and Turkey with the play 
”Arctic Voices” written bySamovarteateret. 

 

25. Gjenvisitt til Petrozavodsk for Leiklaget i BUL, Tromsø 

Journaldato:  04.03.2011 
Saksbehandler: Trude Elisabeth Pettersen 
Prosjektsøker:  Leiklaget, BUL Tromsø v/ Sigfrid Westerås 
Prosjekttittel:  Gjenvisitt til Petrozavodsk for Leiklaget i BUL, Tromsø   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Ethnic Cultures and Folk Arts Center of the Republic of Karelia 
Prosjektperiode: juni 2011 – juni 2011 
Totalkostnad:  132 000    
Søknadssum:  100 000 
Søkt i %:  75,6 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  100 000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  100 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Leiklaget BUL Tromsø planlegger å reise til Petrozavodsk med 16 dansere og 4 musikere for 
å delta i den internasjonale festivalen Dance is Calling i juni 2011. Reisen er en gjenvisitt 
etter at karelske dansere besøkte Tromsø i 2008. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The folk dance group Leiklaget BUL tromsø is planning to bring 16 dancers and 4 musicians 
to Petrozavodsk in June 2011 for participation in the international festival Dance is Calling. 
The trip is a return visit after dancers from Karelia visited Tromsø in 2008. 

 

26. Barents DansRåd - prosjektgjennomføring 2011 
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Journaldato:  01.03.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Barents  DansRåd- norsk side v/ Anna Karpova 
Prosjekttittel:  Barents DansRåd - prosjektgjennomføring 2011   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk oblast kulturpalass, Institusjoner i Arkhangelsk og Kareli 
Prosjektperiode: februar 2011 – juni 2011 
Totalkostnad:  150 000    
Søknadssum:  105 000 
Søkt i %:  70,0 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  70 000 
Annen finans:  Egenadeler, Stellaris DansTeater, Statens musikalske teater 
Vedtak:  70 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Barents DansRåd (BDR) består av medlemmer fra alle fire land i Barentsregionen. I tillegg til 
at organisasjonen jevnlig har møter, er en stor del av virksomheten initiering av ulike 
prosjekt, gjennomføring der også medlemmene tar ansvar for planlegging og gjennomføring 
av forestillinger ut på turne. Gjennom dette prosjektet skal rådet gjennomføre et møte med 
faglig program i Petrozavodsk i mai 2011.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Barents Dance Council consists of members from all the four Barents countries. In addition 
to the organising of regular meetings, a great part of the council's work consists of the 
initiating of different projects, where the members themselves are responsible for the 
planning and realization. Through this project the council will arrange a meeting with a 
thematic programme in Petrozavodsk in May 2011. 

 

27. Barents Voluntary Arrangements Exchange (VAE) 

Journaldato:  04.02.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  IntraAct Productions/ Nordnorsk Jazzsente v/ Rune Paulsen 
Prosjekttittel:  Barents Voluntary Arrangements Exchange (VAE)   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Jazz Development Foundation/ Producer Center Arkhangelsk Jazz 
Prosjektperiode: mars 2011 – desember 2013 
Totalkostnad:  600 000    
Søknadssum:  335 000 
Søkt i %:  55,8 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  200 000  
Annen finans:  Nordnorsk Jazzsenter, Musikkseksjonen UD 
Vedtak:  200 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
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Hovedformålene med prosjektet er å heve den generelle arrangørkompetansen innen jazz 
ogrytmisk musikk hos samarbeidspartnerne i Russland med hjelp av 
frivilligestabsmedarbeidere. Dette vil på sikt kunne medvirke til at profesjonelle artister og 
band somgjester Russland oppnår tilfredsstillende arbeidsvilkår og sikkerhet under 
oppholdet. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The main aim of the project is to raise the general arrangement competence within jazz and 

rythmical music of the co-operation partners in Russia by employing voluntary staff 

members. This will eventually possibly contribute to satisfactory working conditions an 

security for professional artists and bands who visit Russia.  

28. Oppstryk Finnmarks første samling i Zapolyarny 

Journaldato:  07.03.2011 
Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Oppstryk Finnmark v/ Beathe Sætveit 
Prosjekttittel:  Oppstryk Finnmarks første samling i Zapolyarny   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Aleksander Romanovskiy, Zapolyarny 
Prosjektperiode: april 2011 – april 2011 
Totalkostnad:  311 000    
Søknadssum:  196 000 
Søkt i %:  58 % 
Tilskudd i %:  54,6 % 
Innstilt beløp:  180 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel, Musikk i Finnmark 
Vedtak:  170 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Oppstryk Finnmark er en ideell organisasjon som har eksistert i 16 år. Deltakerne er 
musikere som spiller strykerinstrument på ulike nivå, - barn fra kulturskolen, amatører og 
profesjonelle musikere fra Finnmark,Tromsø og Russland. De ønsker å få til at de norske 
deltakerne for første gangreiser til Zapolyarni i Russland. Det er omlag 60 norske og 40 
russiske deltakere på øvingshelga/konserten.. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Oppstryk Finnmark has existed in 16 years as an ideal organiszation. The partisipants are 

musicians playing string instruments at different levels, children form music schools in 

Finnmark and Zapolyarni and Murmansk (Russia), amateurs and professional instructor from 

Tromsø, Finnmark and Russia. They  wish the next gathering to find place in Zapolyarni, 

Russia. Ca 60 Norwegians and 40 russians will participate in Zapolyarni. 

29. Festivalsamarbeid mellom Blues i vintermørket og Arkhangelsk the 
blues   

 

Journaldato:  07.04.2011 
Saksbehandler: Trude Elisabeth Pettersen 



65 
 

Prosjektsøker:  Blues i vintermørket v/ Bjørn Bredesen 
Prosjekttittel:  Festivalsamarbeid mellom Blues i vintermørket og Arkhangelsk the 
blues   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Arkhangelsk the blues 
Prosjektperiode: mai 2011 – juni 2011 
Totalkostnad:  212 000    
Søknadssum:  148 400 
Søkt i %:  70,0 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  148 000 kr 
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  148 000 kr 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Bluesfestivalene "Blues i Vintermørket" og "Arkhangelsk The Blues" ønsker å videreutvikle 
sitt samarbeid med utveksling av musikere under festivalene i 2011-2010. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The blues festivals "Blues i Vintermørket" og "Arkhangelsk The Blues" wish to develop their 
cooperation through exchange of musicians at the festivals in 2011-2012. 
 

30. Seniordans over landegrensene VI 

Journaldato:  15,04.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Seniordans Norge, region Troms v/ Solfrid N. Hafstad 
Prosjekttittel:  Seniordans over landegrensene VI   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Natalia Kuznetsova 
Prosjektperiode: juli 2011 – juli 2011 
Totalkostnad:  27 000    
Søknadssum:  19 000 
Søkt i %:  70,4 % 
Tilskudd i %:  66,6 % 
Innstilt beløp:  18 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  18 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Natalia Kuznetsova, som har fått instruktørutdannelse i seniordans i Norge (med støtte fra 
Barentssekretariatet), ønsker å komme som observatør til Nordnorsk Seniordanstreff i Bodø 
3. – 5. juni 2011 sammen med to av instruktørene som hun har lært opp i Petrozavodsk og 
som har dannet egne dansegrupper, Vera Zhuikova og Larissa Orlova. Til stede på stevnet 
vil det være 800 dansere fra hele Nord‐ Norge. Et program på 50 danser vil bli gjennomført, 
og det vil også bli danseoppvisning. Gjestene vil få se hvordan et slikt stevne foregår, lære 
nye danser, treffe igjen gamle venner og knytte nye kontakter.  
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Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Natalia Kuznetsova, who has been educated senior dance instructor in Norway (supported 
by The Norwegian Barents Secretariat), wants to come as an observer to The North 
Norwegian Senior dance gathering in Bodoe June 3rd – 5th 2011 together with two of the 
instructors that she has educated in Petrozavodsk and who have established their own 
dancing groups, Vera Zhuikova og Larissa Orlova. Present at the gathering will be 800 senior 
dancers form the entire North Norway. A programme of 50 dances will be gone through, and 
there will be dance performance. The guests will see how such gathering takes place, learn 
new dances, meet old friends and establish new contacts. 
 

31. Korevaluering ved Finnmark korforbunds fylkesstevne 2011 

Journaldato:  13.04.2011 
Saksbehandler: Anne Figenschou 
Prosjektsøker:  Nils Petter Pedersen 
Prosjekttittel:  Korevaluering ved Finnmark korforbunds fylkesstevne 2011   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Vokalensemblet Retro, Murmansk 
Prosjektperiode: 16.06.2011 – 20.06.2011 
Totalkostnad:  41 000    
Søknadssum:  20 000 
Søkt i %:  48,8 % 
Tilskudd i %:  48,8 % 
Innstilt beløp:  20 000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  20 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Arrangørene av Finnmark korforbunds fylkesstevne 17.-19. juni 2011 ønsker å bruke 
musikkfaglig kompetanse fra Murmansk for faglige tilbakemeldinger til korene. Dette er et 
forsøk på kompetanseoverføring fra det nærmeste fagmiljøet i Øst-Finnmark. Om 
arrangementet blir vellykket er målsettingen at det musikkfaglige miljøet i Murmansk blir 
trukket inn som fast samarbeidspartner i korutviklingen i Finnmark. De russiske deltakerne 
skal også delta på sangstevnet. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Finnmark choir association's gathering aims at a Russion touch this year. The initiators want 
to make use of professianals from Murmansk to classify the choirs. This is regarded as an 
attempt to transfer competence from Finnmark's closest specialist environment. If the 
arrangement turns out as successful, the specialists on music in Murmansk will be invited as 
permanent cooperator in the development of choirs in Finnmark. The Russian participants 
are also going to partake in the song-gathering. 
 

32. Varsku Hær!!! 

Journaldato:  29.04.2011 
Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Varsku Hær! v/ Skjalg Brun 
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Prosjekttittel:  Varsku Hær!!!   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Funk Mafia,Murmansk; Dages kulturverksted; Hammerfest kulturskole 
Prosjektperiode: 31.05.2011 – 01.06.2011 
Totalkostnad:  21 400    
Søknadssum:  15 000 
Søkt i %:  70,0 % 
Tilskudd i %:  70 % 
Innstilt beløp:  15 000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  15 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Dages kultruversted og Hammerfest Kulturskole skal arrangere en workshop i graffiti. 
Workshopen skal gi kunstinteressert ungdom mulighet til å bli kjent med gatekunst - og en ny 
måte og tenke kunst i innendørs- og utendørsområder. Kursledere/instruktørtene leies inn fra 
Murmansk. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Dages kultruversted and Hammerfest Kulturskole will arrange a graffiti-workshop. The idea 
for the workshop is to give art-interrested youth the possibility to get to know street-art, and a 
new way of thinking about both indoor- and outdoor arts.The instructors will come from  
Murmansk. 

 

33. Aksjon gjenoppbygging Nikel kirke  

Journaldato:  04.05.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Sør-Varanger avis/ Aksjon gjenoppbygginr Nikel kirke v/ May Griff Bye 
Prosjekttittel:  Aksjon gjenoppbygging Nikel kirke   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Den ortodokse menighet i Nikel, menigheter i Sør-Varanger 
Prosjektperiode: 21.05.2011 – 22.05.2011 
Totalkostnad:  104 000    
Søknadssum:  62 000 
Søkt i %:  59,6 % 
Tilskudd i %:  38,4 % 
Innstilt beløp:  40 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  40 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
21. mai arrangeres konsert i Kirkenes kirke med deltakelse fra Barfrost (band), Dr Wessel 
(band), Tor Ove Isaksen (sang,gitar), Marte Gjerde og Anna Grønvik Randa l (sang, gitar) 
samt 21 deltakere fra kulturskolen i Nikel.22.mai drar alle musikantene til Nikel og holder den 
samme konserten på kulturpalasset i Nikel. Artistene stiller opp gratis til inntekt for Aksjon 
gjenoppbygging av Nikel kirke. 
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Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
21 May 2011 there will be arranged a concert in Kirkenes church with participation of Barfrost 
(band), Dr Wessel (band), Tor Ove Isaksen (song, guitar), Marte Gjerde and Anna Grønvik 
Randal (song, guitar) as well as 21 persons from the culture school in Nikel. 22 May all the 
participants will go to Nikel to hold the same concert in the culture palace. The artists perform 
free of charge, and the income from the concerts will go to the rebuilding of the chuch in 
Nikel. 

 

34. Guitar Summit - del 2 

Journaldato:  03.05.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Torfinn Strømsmo  
Prosjekttittel:  Guitar Summit - del 2   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Timofey Dorofeev,Arkhangelsk 
Prosjektperiode: 25.05.2011 – 30.06.2011 
Totalkostnad:  44 595    
Søknadssum:  25 250 
Søkt i %:  56,6 % 
Tilskudd i %:  33,6 % 
Innstilt beløp:  15 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  15 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Jazz/bluesmusikere i Vadsø og Arkhangelsk har etablert en ny russisk-norsk musikkgruppe 
med fokus på eksperimentell tilnærming/improvisasjon i gitarbasert musikk innen blues-/jazz 
feltet. Gruppen hadde konserter i Arkhangelsk i februar 2011. Denne gangen presenteres 
prosjektet for et mye større publikum, nærmere bestemt gjennom en konsertopptreden i 
forbindelse med bluesfestivalen som arrangeres 27.‐ 29. mai. i Arkhangelsk.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Jazz/blues musicians from Vadsø and Arkhangelsk have formed a new Russian-Norwegian 
music group, focusing on an experimental approach/improvisional guitar based music within 
the field of blues/jazz. The group held concerts in Arkhangelsk in February 2011. This time 
they will present their music to a much larger audience, at the dramatic theatre in 
Arkhangelsk, as a part of the blues festival witch is arranged May 27 – 29 2011. 
 

35. Barneforestillinger på turne i Russland 

Journaldato:  09.02.2011 
Saksbehandler: Trude Elisabeth Pettersen 
Prosjektsøker:  Stellaris DansTeater v/ Solveig Leinan-Hermo 
Prosjekttittel:  Barneforestillinger på turne i Russland   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
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Prosjektpartnere: En rekke institusjoner i Murmansk og Karelia 
Prosjektperiode: februar 2011 – mai 2011 
Totalkostnad:  929 500    
Søknadssum:  395 000 
Søkt i %:  42,5 % 
Tilskudd i %:  16,13 % 
Innstilt beløp:  150 000  
Annen finans:  Egenandel, Departementet,  DKS, Sparebank! 
Vedtak:  150 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Stellaris DansTeater planlegger å reise på turné i den russiske delen av Barentsregionen. De 
skal besøke Zapolyarny, Murmansk, Kirovsk, Petrozavodsk og Sergeza med 
barneforestillingene "Dunongen og Tempusegget" og "Spindelvevjenta". Turneeen skal 
foregå i perioden 9-19. mai 2011. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Stellaris DansTeater plans to go on tour in the Russian part of the Barents region. They are 

going to visit Zapolyarny, Murmansk, Kirovsk, Petrozavodsk and Sergeza with the 

performances "Dunongen og Tempusegget" og "Spindelvevjenta". Both performances are 

made for children. The tour takes place in the period May 9-19. 2011. 

 

36. Samarbeid mellom kirken i Vardø og kirken i Arkhangelsk 

Journaldato:  23.05.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Kirken i Vardø v/ REmi Strand 
Prosjekttittel:  Samarbeid mellom kirken i Vardø og kirken i Arkhangelsk   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: All Saint Church, Arkhangelsk 
Prosjektperiode: 25.07.2011 – 31.07.2011 
Totalkostnad:  137 750    
Søknadssum:  88 167 
Søkt i %:  64 % 
Tilskudd i %:  43,5 % 
Innstilt beløp:  60 000  
Annen finans:  Søkers egenandel, Nordhålogaland bisped.,Vardø kommune, russisk 
EF 
Vedtak:  60 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Som ledd i utvikling av relasjonene mellom kirkesamfunnene, ønsker Vardø kirke å invitere 
All Saint Church fra Arkhangelsk til Vardø. Man ønsker at flere i Vardø menighet skal bli kjent 
med representantene fra Russland. Partene ønsker blant annet å gjennomføre en 
samarbeidsgudstjeneste i Vardø, torsdag, 28. juli, hvor representantene fra den russisk 
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ortodokse kirken deltar. Fredag 29. juli skal det gjennomføres en russisk-ortodoks 
gudstjeneste i Vardø kirke.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The purpose of the project is to establish a close and tight people-to-people relation between 
the Church of Vardø and theChurch of Arkhangelsk. 

 

37. Dance 4 Life. Summer feeling 

Journaldato:  23.05.2011 
Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Dage´s kulturverksted v/ Dage Riesto 
Prosjekttittel:  Dance 4 Life. Summer feeling   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Gust Life, Murmansk 
Prosjektperiode: 27.05.2011 – 02.06.2011 
Totalkostnad:  32 830    
Søknadssum:  19 250 
Søkt i %:  58,6 % 
Tilskudd i %:  57,8 % 
Innstilt beløp:  19 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  19 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Dages Kulturverksted (i samarbeid med Gust Life) skal arrangere workshop/konsert i 
Hammerfest i tidsrommet 27. mai‐ 2.juni 2011. Under tittelen "Dance 4 Life" skal fem 
instruktører fra Gust Life og alle de ca 100 elevene fra Dages Kulturverksted og fra 
Kulturskolen og Ungdomsklubben i Hammerfest ha workshops for kompetansebygging. 
Målet for prosjektet er å utvikle etstørre norsk‐ russisk samarbeidsprosjekt innenfor " Dance 
4 Life". 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Dages Kulturverksted in co operation with Gust Life from Murmansk is gonna have workshop 
serie in Hammerfest from 27 may ‐ 2 juni. In this period they are going to have workshops 
with 5 instructors from Gust Life in different dance styles and end with concert to announce 
their Dance-serie " Dance 4 Life" project which is growing out to a streetdance festival 2012. 
 

38. Folk til folk, kommunalt samarbeid og kultur 

Journaldato:  29.04.2011 
Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Sortland kommune v/ Odd-Roger Dahl 
Prosjekttittel:  Folk til folk, kommunalt samarbeid og kultur   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Monchegorsk kommune 
Prosjektperiode: 15.05.2011 – 30.09.2012 
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Totalkostnad:  380 000    
Søknadssum:  266 000 
Søkt i %:  70,0 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  238 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:   

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Kunnskapstutvikling innenfor områdene lokaldemokrati, utdanning og kultur, samt 
kulturformidling.Sortland kommune tar i mot en delegasjon på 20 personer i perioden 15.05. - 
18.05.2011 med eget lokalt program, og sender en delegasjon på ca 20 til Monchegorsk i 
perioden sept/oktober 2011. Også her vil porgrammet dreie seg om kulturformidling og 
kunnskapstuvikling innenfor nevnte vennskapsbyprogram. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Local democrati, education, culture for people in Sortland and Monchegorsk. Delegations 
from Sortland and Monchegorsk will take part in program for the periode May 15-18. and 
september 16.-20. Special program for both delegations. 

 

39.  Polardans 2011 

Journaldato:  05.05.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Tromsø Kulturskole v/ Sally Parkinson 
Prosjekttittel:  Polardans 2011   
Programområde: Ungdomsprogram 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Choreographic Ensemble-Drushba 
Prosjektperiode: mars 2011 – august 2011 
Totalkostnad:  355 000    
Søknadssum:  210 000 
Søkt i %:  59,1 % 
Tilskudd i %:  42,2 % 
Innstilt beløp:  150 000  
Annen finans:  Egenandel Tromsø kulturskole, russisk egenandel 
Vedtak:  150 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Tromsø kulturskole samarbeider med partner Ensemble Drushba i Arkhangelsk om et to-delt 
prosjekt. Prosjektet inneholder en lærerutvekslingsdel og en sommerskole for studenter - 
Polardans. Tilsammen 15 russiske ungdommer og 5 lærere, samt 70 norske ungdommer, 
skal delta på sommerskolen, som avvikles i august 2011 i Tromsø. Skolen skal gi deltagerne 
3 masterclasses per dag og deltagerne skal samme sette opp en forestilling som skal vises 
på kulturhuset i Tromsø. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
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Tromsø Kulturskole and dance organisation Ensemble Drushba in Arkhangelsk will 
implement a project including a teacher exchange programme where teaching at each others 
schools will help to build a bridge of knowledge and understanding. The main aim is to invite  
teachers and students to the Polardans in Tromsø in August 2011. This is a summer school 
that lasts one week and ends with the students performing on the main stage in Tromsø 
Kulturhus. The school will gather 100 youths aged 13-19, 15 of them from Russia. 

40. Norge blåser med Russland 2011   

Journaldato:  27.04.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  NMF-Nord Norge v/ Anne Guri Frøystein 
Prosjekttittel:  Norge blåser med Russland 2011   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Petrozavodsk Musikk og Kulturskole 
Prosjektperiode: 10.05.2011 – 25.11.2011 
Totalkostnad:  683 000    
Søknadssum:  99 000 
Søkt i %:  14,5 % 
Tilskudd i %:  10,2 % 
Innstilt beløp:  70 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel, Rana kommune 
Vedtak:  70 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Russiske og norske musikanter møter hverandre under NMFs sommermusikkskole i 
Mosjøen august 2011 for å få felles inspirasjon og lære av hverandres kultur både musikalsk 
og sosialt. 5 elever og 3 lærere fra Petrozavodsk skal delta. Lærerne underviser i fagott og 
obo som er mangelvare i Nord Norge. Elevene spiller sammen med de norske ungdommene 
og deltar på alle aktivitene på kurset. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Russian and Norwegian musicians will participate in NMFs music summer course in Mosjøen 
in August 2011 to get inspiration and learn from from each other both culturally and 
musically. 5 students and 3 teachers from Petrozavodsk will participate. The teachers will 
give lessons in oboe and bassoon, instruments which are rarely taught in the northern parts 
of Norway. The Russian students will play together with the Norwegian students and 
participate in the other activities offerd at the course.  
 

41. UKM Arctic Young Art Connection 

Journaldato:  27.04.2011 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  UKM Arctic v/ Odd-Halvdan Jakobsen 
Prosjekttittel:  UKM Arctic Young Art Connection   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Arkhangelsk Regional Music College 
Prosjektperiode: 23.07.2011 – 31.12.2011 
Totalkostnad:  1 600 000    
Søknadssum:  190 000 



73 
 

Søkt i %:  11,9 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:   190 000 
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel, KUD, Troms fylke, 
sponsormidle 
Vedtak:  190 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Formålet med prosjektet er å videreutvikle det ungdomskulturelle samarbeidet i 
Barentsregionen. Prosjektet inneholder et 2 årigprogram med flere kulturtreff for ungdom i 
alderen 13 til 25 år. Gjennom dette programmet er målet å bygge opp etlangsiktig samarbeid 
basert på ungdomskultur i Arkhangelsk (Russland) og Troms fylke (Norge) Prosjektets 
varighet er 2011 og2012. Søker har et langsiktig mål om å utvikle et større 
samarbeidsprosjekt med ungdomskultur der også Finland inviteres med. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The project objective is to further develop the culture of youth programs and cooperation in 
the Barents Region.The projectincludes a two year program consisting of several cultural 
terms for young artists aged 13 to 25 years.Through this program, thegoal is to build a 
longterm cooperation based on youth culture in Arkhangelsk (Russia) and Troms (Norway) 
Duration of theproject is 2011 and 2012.The partners have a long‐ term goal of establishing 
a large joint project in witch also Finland is invited. 

 

42. Kald fisk 

Journaldato:  24.05.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  I galleri v/ Ingerid Jordal 
Prosjekttittel:  Kald fisk   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk regionale kunstmuseum,Arkhangelsk kunstskole, Murmansk 
kunstf 
Prosjektperiode: 29.09.2011 – 31.10.2011 
Totalkostnad:  335 250    
Søknadssum:  229 050 
Søkt i %:  68,3 % 
Tilskudd i %:  44,7 % 
Innstilt beløp:  150 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel, Finnmark fylke 
Vedtak:  150 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
I galleri vil i samarbeid med flere partnere organisere en turne for ti russiske, norske og tyske 
kunstnere gjennomBarentsregionen. På hvert sted kunstnerne besøker vil kunstnerne 
arbeide fram en utstilling spesifikk for det aktuelle stedet. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
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I galleri with partneres will organize a tour for ten ‐  10 ‐  Russian, Norwegian and German 
visual artists through the Barents region. On each stop along the route the artists will create 
a site specific exhibition . 

 

43. Braak 

Journaldato:  21.06.2011 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Immanuel Reiersølmoen v/ Dan-Remi Hansen 
Prosjekttittel:  Braak   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Igor Shaytanov, Murmansk 
Prosjektperiode: 07.08.2011 – 12.08.2011 
Totalkostnad:  190 000    
Søknadssum:  65 000 
Søkt i %:  34,2 % 
Tilskudd i %:  26,3 % 
Innstilt beløp:  50 000  
Annen finans:  Kirkenesdagene, SVK, Sparebank1 Nordnorge 
Vedtak:  50 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
”Braak” skal være en ungdomsfestival i forbindelse med kirkenesdagene. Festivalen har som 
mål å samle den urbaneungdomskulturen i kommunen som det ellers ikke satses så mye på. 
Målet for prosjektet er å gi ungdom et positivt tilbud, og en mulighet til å bidra. Det skal delta 
25 norske og 20 russiske ungdommer. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
"Braak" will be a youth festival during the "Kirkenes days 2011". The festival aims to unite the 
urban youth culture in the community. The aim of the project is to give youth a positive event, 
and an opportunity to contribute. It will be 25 Norwegian and 20 Russian participants. 

 

44. Gigant 

Journaldato:  23.06.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Huset, Alta kommune v/ Kristoffer Leistad 
Prosjekttittel:  Gigant   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Socium+, Murmansk 
Prosjektperiode: 08.08.2011 – 19.08.2011 
Totalkostnad:  196 000    
Søknadssum:  130 000 
Søkt i %:  66,3 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  60 000 
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  60 000 
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Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Aronnesrocken inviterer et russisk ungdomsband fra Murmansk til å delta på en workshop 
sammen med regionale norske band, samt opptre under festivalen som arrangeres i Alta i 
august 2011.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Aronnesrocken invites young musicians from Murmansk to participate in a workshop with 

young Norwegian musicians, and to perform, at the festival, which takes place in Alta in 

August 2011.  

45. Kjølnesvisa danseforestilling 

Journaldato:  09.08.2011 
Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Linda Fredriksen 
Prosjekttittel:  Kjølnesvisa danseforestilling   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Arctic rockers, Murmansk 
Prosjektperiode: 25.08.2011 – 28.08.2011 
Totalkostnad:  106 000    
Søknadssum:  30 000 
Søkt i %:  28,3 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  30 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egeninnsats, Varanger kraft, Frifondet 
Vedtak:  30 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Arktiske hofter,Arctic rockers og Eirihn Kreuer vil lage danseforestilling på Kjølnes fyr 
25.‐ 28.aug.De ønsker å samarbeide,inspirere og utveksle erfaringer med hverandre. Skape 
en arena hvor norsk og russisk ungdom kan møtes og bygge opp et aktivt dansemiljø. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Arctic hips/rockers and Eirihn Kreuer wants to make a danceshow at Kjølnes lighthouse 

25‐ 28.aug. They want to create inspire and exchange knowledge with eachother. They want 

an arena where russian and norwegian youth can meet and develope an active 

danceenvironment. 

46. Litteraturhus Nord - kontakt russisk litteratur 

Journaldato:  30,06.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Litteraturhuset i Nord v/ Jens Harald Eilertsen 
Prosjekttittel:  Litteraturhus Nord - kontakt russisk litteratur   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
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Prosjektpartnere: Goverment of the republic of Karelia; Barentssekretariatet i Murmansk 
Prosjektperiode: 14.08.2011 – 05.10.2011 
Totalkostnad:  168 500    
Søknadssum:  107 000 
Søkt i %:  63,5 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  80 000  
Annen finans:  Søkers og russisk egenandel 
Vedtak:  80 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Litteraturhus Nord skal etableres i Tromsø innen utgangen av 2012. Gjennom dette 
prosjektet skal Litterturhuset som er under etablering knytte kontakter i det russiske 
forfattermiljø, for å invitere forfattere fra Russland til skriveopphold i Litteraturhuset. På sikt er 
målet å etablere litteraturdager og arrangement hos samarbeidspartnere i Russland. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Litteraturhus Nord is going to be permanent in Tromsø within the year 2012. The responsible 
persons working on the establishment want to establish relationships with Russian authors 
and organisations through this project. The aim is to invite authors to Tromsø to write, and to 
arrange litterature days and arrangements together with cooperators in Russia. 
 

47. Jan Gunnar Hoff- Arkhangelsk Jazz Days 2011 

Journaldato:  11.08.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Vatlestad International v/ Odd Erik Vatlestad 
Prosjekttittel:  Jan Gunnar Hoff- Arkhangelsk Jazz Days 2011   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Arkhangelsk Jazz Development Foundation, Profil AS, Jan Gunnar 
Hoff 
Prosjektperiode: 23.09.2011 – 27.09.2011 
Totalkostnad:  235 000    
Søknadssum:  141 400 
Søkt i %:  60,2 % 
Tilskudd i %:  21,2 % 
Innstilt beløp:  50 000  
Annen finans:  Samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  50 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Jan Gunnar Hoff er invitert til å gjøre tre konserter 24., 25. og 26. september i og rundt 
Arkhangelsk på en av Russlands eldstejazzfestivaler, JazzDays. I tillegg til konsertene, vil 
han også delta på jamsessions med lokale musikere begge kveldene. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
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Jan Gunnar Hoff is invited to play three concerts on 24th 25th and 26th of September in the 
Arkhangelsk region. He willparticipate on one of Russia oldest jazzfestivals, JazzDays. He 
will also join the jamsessions every evening and play togetherwith local musicians. 
 

48. Tromsø Big Band på JazzDays i Arkhangelsk september 2011 

Journaldato:  11.08.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Tromsø Big Band v/ Fred Glesnes 
Prosjekttittel:  Tromsø Big Band på JazzDays i Arkhangelsk september 2011   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Arkhangelsk Jazz Development Foundation, Vatlestad International, 
Prof 
Prosjektperiode: 23.09.2011 – 26.09.2011 
Totalkostnad:  565 000    
Søknadssum:  374 400 
Søkt i %:  66,3 % 
Tilskudd i %:  35,3 % 
Innstilt beløp:  200 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  200 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Tromsø Big Band er invitert til å gjøre to konserter 24. og 25. september i og rundt 
Arkhangelsk på en av Russlands eldstejazzfestivaler, JazzDays. I tillegg til konsertene, deltar 
bandets medlemmer på jamsession med lokale musikere begge kveldene. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Tromsø Big Band is invited to play two concerts on 24th and 25th of September in the 
Arkhangelsk region. They will participate on one of Russia oldest jazzfestivals, JazzDays. 
The members will also join the jamsessions every evening and play together with local 
musicians. 

 

49.  Jeg gir deg min hånd 

Journaldato:  26.05.2011 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Prima musikkskole v/ Violetta Sørensen 
Prosjekttittel:  Jeg gir deg min hånd   
Programområde: Hovedprosjekt Kultur 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Jouhikko,Karelia; Irina Smirnova,Finland 
Prosjektperiode: 09.10.2011 – 16.10.2011 
Totalkostnad:  96 500    
Søknadssum:  48 250 
Søkt i %:  50,0 % 
Tilskudd i %:  49,7 % 
Innstilt beløp:  48000  
Annen finans:  egenandeler 
Vedtak:  48 000 
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Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Prima musikkskole , Karelsk musikkgruppe Jouhikko" og en pianist fra Finland skal arrangere 
et seminar i Mo i Rana i tidsrommet 09.‐ 16.oktober 2011.Under tittelen Jeg gir deg min 
hånd, . Det blir 19 deltakere fra Nordland , 10 fra Petrozavodsk og 1 fra Finland. Målet er 
holdning mot narkotika blant ungdom. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Prima music and Karelian music group Jouhikko "will organize a seminar in Mo i Rana in the 

period 09‐ 16th of October 2011. Under title I give you my hand. There are 19 participants 

from Nordland , 10 from Petrozavodsk and 1 from Finland. The goal is attitude towards drugs 

among youth  

50. Sirkusprosjekt for barn og unge i Vardø og Sumposad 

Journaldato:  08.08.2011 
Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Folkeakademiet Vardø v/ Ingrid Røstad Fløtten 
Prosjekttittel:  Sirkusprosjekt for barn og unge i Vardø og Sumposad   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Sumposad grunnskole,Arkhangelsk; Vardø kulturskole; Sirkus 
Taraxacum 
Prosjektperiode: 18.08.2011 – 15.06.2014 
Totalkostnad:  113 000    
Søknadssum:  42 800 
Søkt i %:  37,9 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  43 000  
Annen finans:  søkers og samarbeidspartners egenandel, Sparebank!, Vardø 
kommune 
Vedtak:  43 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Folkeakademiet Vardø, Kulturskolen i Vardø, Sirkus Taraxacum og elever og lærere i 
Sumposad skal over en tre års periode frahøsten 2011 la barn og unge i Vardø og 
Sumposad sammen få lære å mestre mange forskjellige sirkusleker og øvelser, 
medprofesjonell instruktør og erfarne voksne og barn som bidragsytere. Sirkus som 
internasjonalt språk der alle kan delta, hver på sitt nivå, og utvikle vennskap og kjennskap til 
hverandre over grensen. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Folkeakademiet Vardø, Vardø Culture school, Sircus Taraxacum and pupils and teatchers 
from Sumposad will over 3 years fromAugust 2011 let children and youth in Vardø and 
Sumposad together learn to master different sircus activities, with a professional teatcher 
and experienced adults and childrens as helpers. Sircus as an international language where 
everybody can participate,each on his/her own level, and develope friendship and knowledge 
about each other across the norwegian‐ russian border 
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51. Lommesimfonien 2011 - norsk-russisk samspill 

Journaldato:  11.07.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Rana kulturskole ved Kammerama v/ Elena Bech 
Prosjekttittel:  Lommesimfonien 2011 - norsk-russisk samspill   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Vladimir Troitkiy 
Prosjektperiode: 18.09.2011 – 09.12.2011 
Totalkostnad:  119 300    
Søknadssum:  39 800 
Søkt i %:  33,4 % 
Tilskudd i %:  20,9 % 
Innstilt beløp:  25 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel,Nordland fylke, billetttinntekt 
Vedtak:  25 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
KammeRana-ensemblet med gjest fra Karelen ‐  Valdimir Troitskiy - skal forberede og 
gjennomføre en konsertturne "Lommesimfoni" på Helgeland/Nordland. Forberedelse ‐  
arrangering av musikk‐  september‐ oktober, innøving‐  november, gjennomføring 
desember, i uke 49. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
KammeRana ensemble with guest from Karelia ‐  Valdimir Troitskiy - to prepare and conduct 
a concert tour, "Lommesimfoni"Helgeland / Nordland. Preparation ‐  organization of 
music‐ September‐ October, rehearsing ‐  November, execution‐ December, in week 49 
 

52.  Finnmark internasjonale litteraturfestival 2012 

Journaldato:  08.08.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Finnmark fylkesbibliotek v/ Stine Qvigstad Jenvin 
Prosjekttittel:  Finnmark internasjonale litteraturfestival 2012   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk reional Universal Scientific Library, Høgskolen i Finnmark, 
Prosjektperiode: 29.02.2011 – 06.03.2012 
Totalkostnad:  1 747 000    
Søknadssum:  250 000 
Søkt i %:  14,3 % 
Tilskudd i %:  11,4 % 
Innstilt beløp:  200 000  
Annen finans:  Søkers egenandel, Norsk kulturråd,Sametinget, andre institusjoner 
Vedtak:  200 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
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Finnmark fylkesbibliotek arrangerer for andre gang Finnmark internasjonale litteraturfestival, 
nå i Kirkenes. Festivalen er et ledd ifylkesbibliotekets strategiske arbeid for å fremme 
litteraturformidling og lesestimulering. Hovedtema er “Språk” og det vil væreprogram tilpasset 
alle aldre med norske, samiske, finske, russiske, nordiske og internasjonale aktører. I 
etterkant av festivalen blir det arrangert en 2‐ dagers tur til Murmansk med besøk til bibliotek 
og andre kulturinstitusjoner. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Finnmark County Library is arranging the second biannual literature festival in Finnmark. The 

festival in Kirkenes is a part of thestrategic work to promote literature and reading for people 

in the Northern areas. The theme is ”Language” and there will beprogrammes for children, 

young people and adults with authors and artists from Norway, Scandinavia, Russia and the 

rest of theworld. The festival will also arrange a two‐ day trip to Murmansk after the festival 

for authors and others. 

53. Hip-hop hjerter 

Journaldato:  14.09.2011 
Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Karasjok kulturskole v/ Gunn Hagestad 
Prosjekttittel:  Hip-hop hjerter   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Lovozero kulturhus 
Prosjektperiode: 04.10.2011 – 31.12.2011 
Totalkostnad:  140 000    
Søknadssum:  97 269 
Søkt i %:  69,5 % 
Tilskudd i %:  57,1 % 
Innstilt beløp:  80 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  80 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Karasjok kulturskole har som intensjon å styrke samarbeidet med vennskapskommunen 
Lovozero gjennom danseprosjektet:"HIPHOP‐ HJERTER".Prosjektet starter i høst 
semesteret uke 45,2011.Det blir danseklasser og møteplasser i Hip‐ hop.Med dansen 
somvirkemiddel,kan "HIP‐ HOP‐ HJERTER" slå i takt.Dansen blir sett på som "kult" blandt 
barn og unge.Her kandansen,kunnskap,utøvelse,toleranse,vennskap ha veksthus.Utvikling 
av fagmiljø,kompetanse i Hip‐ Hop,og samarbeide medvennskaps kommunen,er et 
fundament for utvikling av framtidige prosjekter. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Karasjok kulturskole will through the dancing-project "HIPHOP-HEARTS" strengthen the 
cooperation with the municipal of Lovozero  

 

54. Kulturreise til Murmansk 

Journaldato:  27.09.2011 
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Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Vennskapssambandet Norge-Russland v/Gunnhild Schmidt   
Prosjekttittel:  Kulturreise til Murmansk   
Programområde: Småprosjekt 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Krigsveteraner i Murmansk v/Galina Bonina 
Prosjektperiode: 13.10.2011  – 17.10.2011 
Totalkostnad:  39 500    
Søknadssum:  27 650 
Søkt i %:  70 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  27 000  
Annen finans:  ingen 
Vedtak:  27 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Vennskapssambandet Niorge-Russland drar hvert år til Murmansk for å møte krigsveteraner, 
partisaner, pensjonister, barnehjem og eldresenter. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Vennskapssambandet (”The Friendship Union”) Norway – Russia goes every year to 
Murmansk to meet veterans, partisans, senior citizens, orphanage and center for senior 
citizens. 

 

55. Film- og TV-festivalen Northern Character 2010, norsk deltaking- basis- 
og toppfinansiering   

 
Journaldato:  31.08.2011 
Saksbehandler: Jonas Sjøkvist Karlsbakk 
Prosjektsøker:  Tundra film AS v/ Hilde Korsæth  
Prosjekttittel:  Film- og TV-festivalen Northern Character 2010, norsk deltaking- 
basis- og toppfinansiering   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: TV-selskapet TV-21,Murmansk 
Prosjektperiode: 01.09.2011 – 31.12.2011 
Totalkostnad:  271 812    
Søknadssum:  190 000 
Søkt i %:  41,2 % 
Tilskudd i %:  51,5 % 
Innstilt beløp:  140000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel, Fritt Ord, Sametinget 
Vedtak:  140 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Northern Character er i sitt vesen et direkte og sterkt bidrag til styrking av ytringsfrihet og 
demokratibygging, ikke bare i form av film og reportasjer, men også gjennom faglige 
debattfora og gode nettverk film‐  og TV‐ arbeidere imellom. 
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Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The objective is to finance travel and stay for 12 Norwegian participants at the film‐  and TV 
festival Northern Character Nov 15‐ 17 2011 in Murmansk, including Norwegian project 
management. The festival has become a very important meeting‐ place for TV and film 
workers in the Euro‐ Arctic Region, and it is a direct contribution to press freedom and 
democracy building. 

 

56. Dances in the Polar Circle 2011 

Journaldato:  06.09.2011 
Saksbehandler: Trude Elisabeth Pettersen 
Prosjektsøker:  Tromsø kulturskole v/ Sally Parkinson 
Prosjekttittel:  Dances in the Polar Circle 2011   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk region committe of culture and art 
Prosjektperiode: 02.11.2011 – 04.11.2011 
Totalkostnad:  123 000    
Søknadssum:  85 000 
Søkt i %:  69,1 % 
Tilskudd i %:  69,1 % 
Innstilt beløp:  85 000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  85 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
13 elever og 3 lærere fra Tromsø Kulturskole planlegger å delta i den III International 
festival‐ competion of choreographic art "Dances in the Polar Circle". Komkurransen 
arrangeres 2‐ 4 november 2011 i Murmansk. De ønsker også å delta med 2 dansene til 
komkurransen og 2 til gallaforestillingen, samt å delta i planlagte workshops i forbindelse 
med festivalen.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Tromsø Kulturskole wish to participate with 13 students from the age of 14 years to 19 years 

old and 3 teachers at the Dances in the Polar Circle festival in Murmansk 2‐ 4 november 

2011. The competion and Gala performance will take place at the Regional Palace of Culture 

of the S.M Kirova of Murmansk. They also plan to participate in planned workshops during 

the festival. 

57.  Reisen til julestjernen 2011 

Journaldato:  01.09.2011 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Dages Kulturverksted v/ Dage Riesto 
Prosjekttittel:  Reisen til julestjernen 2011   
Programområde: Ungdomsprogram 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Gust Life, Murmansk; Frederik Herranen, Sverige 
Prosjektperiode: 01.06.2011 – 31.12.2011 
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Totalkostnad:  585 000    
Søknadssum:  315 000 
Søkt i %:  53,8 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  0  
Annen finans:  Søkers egenandel, Hammerfest kommune 
Vedtak:  0 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Dages Kulturverksted setter opp forestilling Reisen til julestjernen i ny versjon julen 2011. 
Forestillingen var en suksess i 2010. Med nye versjon går forestillingen i Hammerfest 
1.‐ 4.desember. Det er også lagt opp til turne til Alta/Lakselv i 2011. Det skal delta 100 
norske og 10 russiske ungdommer. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Dages Kulturverksted  will arrange the musical and danceshow Reisen til julestjernen in the 
new release Christmas 2011. The show was a success in 2010. With the new version will 
show in Hammerfest 1‐ December 4. It is also planned to tour to Alta / Lakselv in 2011.There 
are 100 participants from Norway and 10 from Russia. 

 

58. NORWEGIAN- RUSSIAN BORDER ROCK 

Journaldato:  14.10.2011 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Sacred Sound 
Prosjekttittel:  NORWEGIAN‐ RUSSIAN BORDER ROCK   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Pechenga kommune 
Prosjektperiode: 02.02.2012 – 04.02.2012 
Totalkostnad:  36 500    
Søknadssum:  16 500 
Søkt i %:  45,2 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  16 000 
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  16 000 
 
Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
"Norwegian‐ Russian Border Rock" er et samarbeidsprosjekt mellom det norske bandet 
Sacred Sound og musikere i Russland.Prosjektets formål er å danne konserter i Zapoljarny 
og Murmansk som bærer både russiske og norske artister. Det skal delta 11 ungdommer i 
prosjektet. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
"Norwegian‐ Russian Border Rock" Is an cooperation project between the norwegian band 
Sacred Sound and musicians in Russia. The projects purpose is to create concerts in 
Zapoljarny and Murmansk witch carries russian and norwegian artists. 
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59. Cry Out and Shout Berlevåg International Choir Festival 

Journaldato:  03.10.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Sangkraft Berlevåg v/ Ingvild Sehl 
Prosjekttittel:  Cry Out and Shout Berlevåg International Choir Festival   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk Philharmonic 
Prosjektperiode: 20.06.2012 – 23.06.2012 
Totalkostnad:  520 000    
Søknadssum:  364 000 
Søkt i %:  70 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  10 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  10 000 
 
Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
1. Sangkraft Berlevåg ønsker å møte musikere og sangere av høy kvalitet i Murmansk for å 
vurdere framtidig samarbeid.2. Til festivalen «Cry Out and Shout» 20. til 23, juni 2012 ønsker 
Sangkraft Berlevåg å engasjere 8 kor fra hele verden, deriblantRussland. Korene skal ha 
egne konserter under festivalen i tillegg til å møte amatørkor. 21. juni direktesendes et 
to‐ timers TVprogram der det russiske koret og muligens også noen musikere vil delta. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
1. Sangkraft Berlevåg would like to visit musicians and singers in the Murmansk region to 

consider possible future cooperationprojects.2. We want to engage eight outstanding choirs 

from all over the world to the choir festival «Cry Out and Shout» June 20th till 23rd 2012. 

Each choir will have their own concerts in addition to other meetings with amateur choirs. A 

two‐hour directransmitted TV program on June 21st will bring the concert to TV‐stations in 

60. Taking Inventory  

Journaldato:  10.10.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Tromsø Kunstforening v/ Svein Pedersen 
Prosjekttittel:  Taking Inventory   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Antonina Zjeltova, Murmansk; Mobile Kultur Byrå 
Prosjektperiode: 01.11.2011 – 31.12.2011 
Totalkostnad:  147 450    
Søknadssum:  60 000 
Søkt i %:  40,7 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:   60 000 
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel, Mobile Kulturbyrå, Troms 
fylke 
Vedtak:  50 000 
 
Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
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Mobil Kultur Byrå og Tromsø Kunstforening presenterer 22.‐ 24. november 2011 russisk 
marked med 15 russiske torgselgere i TromsøKunstforening. Som en forlengelse av 
markedet arrangeres det 6 åpne foredrag som drøfter ulike sider ved mulighetene forhandel i 
småskala på tvers av grensene; ideen om fri kapital vs. konkret virkelighet for torghandel; 
torghandlerne somrepresentanter for en "tapt generasjon" av pensjonister i det nye, 
post‐ Sovjetiske Russland. I tillegg arrangeres en filmvisning avJarmark Europa av Minze 
Tummescheit, som handler om et av det tidligere Øst‐ Europas største markeder. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
November 24–26 2011 Mobile Kultur Byrå (MKB) and Tromsø Kunstforening re‐ locates the 

Russian Market in Kirkenes to TromsøKunstforening. In connection with the market there will 

be a programme of afternoon sessions consisting of lectures, performanceand a film 

screening. By taking the actual trade at the Kirkenes town square as point of departure the 

project aims to highlightquestions concerning international trade and market capitalism. 

61. Ungdom Vil, Ungdom Kan 

Journaldato:  27.10.2011 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Basen v/ Immanuel Reierstølmoen 
Prosjekttittel:  Ungdom Vil, Ungdom Kan   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Petchenga kommune, Røyken videregående skole 
Prosjektperiode: 06.02.2012 – 12.02.2012 
Totalkostnad:  275 846    
Søknadssum:  80 400 
Søkt i %:  29,1 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  50 000  
Annen finans:  Søkers egenandel, Ungdom og arr.kontoen, Ungdom og fritid, Kaos 
spekta 
Vedtak:  50 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
”Ungdom vil, ungdom kan” planlegges å være et samarbeidsprosjekt mellom ungdom på 
Steiner Videregående Skole i Røyken og ungdom i Sør‐ Varanger Kommune + Pechenga. 
Sammen skal det dannes workshops i film, dans, foto, musikk og grafisk design. Disse 
workshopene skal gå aktive over en uke, og skal til sammen danne en felles forestilling på 
slutten avarrangementet. Forestillingen vil ta sted under Kaos Spektakel i Barentshallen 
Lørdag 11. Februar 2012. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The project is planned to be a collaboration between students of Steiner High School, 

Sør‐ Varanger Municiplarity and Pechenga. Together it's gonna form workshops in 5 

categories: Movie, dance, photo, music and graphic design. These workshops shall last in 

one week, and end up in a final performance in the end of the event. The event will take 

place in Barentshallen under Kaos Spektakel February 11 in 2012. 
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62. Videreutvikling i rytmisk dans 

Journaldato:  14.11.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  FrvilligSentralen og Gamvik kulturskole v/ Olga Kornilova 
Prosjekttittel:  Videreutvikling i rytmisk dans   
Programområde: Barents Kult 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: ANIYA, Murmansk 
Prosjektperiode: 05.01.2012 – 06.01.2013 
Totalkostnad:  42 800    
Søknadssum:  28 100 
Søkt i %:  65,7 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  20 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenanel, Folkeakademiet Mehamn, 
sponsing 
Vedtak:  20 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Dansegruppa Aniya fra Murmansk kommer til Mehamn i januar 2012 for å holde kurs i 
zumba. Deltakerne fra Mehamn får 7måneder å jobbe med det de har lært, før gruppa 
kommer tilbake under Nordkynfestivalen og har et kurs til og en danseoppvisning. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The dance group Aniya from Murmansk will come to Mehamn in January 2012 to hold a 
course in zumba. The participants from Mehamn will practice what they have learnt for 7 
months. Then the dance group will return during the Nordkyn festival to hold another course 
an a joint dance performance. 
 

63. Pilot 

Journaldato:  15.11.2011 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Tvibit v/ Christian Hyld 
Prosjekttittel:  Pilot   
Programområde: Ungdomsprogram 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk Regional Board for Youth Affairs 
Prosjektperiode:  –  
Totalkostnad:  160 000    
Søknadssum:  112000 
Søkt i %:   % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  112000  
Annen finans:  Troms fylke 
Vedtak:  112 000 
 
Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
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Utvikle metoden prosjektbasert medvirkning å russisk side gjennom å etablereen 
Prosjektvugge i Murmansk, samt vurdere mulighetene for videre samarbeidog etablering av 
et ressurssenter for ungdomsarbeid og medvirkning iNordområdene. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Develop method of project-based participation in Russia by establishing a Project Cradle in 

Murmansk, and consider possibilities for further cooperation and e 

 

PROSJEKTKATALOG  MILJØ  2011  

1. Vår felles bærekraftige framtid 

Journaldato:  17.02.2011 
Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Pasvik folkehøgskole v/ Åsmund Røst 
Prosjekttittel:  Vår felles bærekraftige framtid   
Programområde: Småprosjekt Miljø 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Econord Apatity 
Prosjektperiode: mars 2011 – april 2011 
Totalkostnad:  109 363    
Søknadssum:  88 413 
Søkt i %:  80 8 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  76 000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  76 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Pasvik folkehøgskole og Econord Centre – Apatity skal arrangere et prosjket som har som  
mål å skape bevissthet rundt økologi og industrialisering i forhold til den historiske arven i 
regionen. Tanken er at økologisk sikkerhet og kunnskap om vår historiske arv må være 
bærebjelker i den økonomiske utviklingen i Barentsregionen. Uten dette fundamentet vil 
framtiden kunne bli preget av nasjonalistiske tanker og ideer. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Pasvik folkehøgskole and Econord Centre – Apatity willl arrange a project for to create 
consciousness about ecoloyi and industrialization. Ecological security an knowledge about 
our historical heritage - and have to be girder in the economic development in the Barents 
Region.  

 

2. Oljekamp på tvers av delelinja 

Journaldato:  16.05.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Troms Natur og Ungdom v/ Marie Storli  
Prosjekttittel:  Oljekamp på tvers av delelinja   
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Programområde: Småprosjekt Miljø 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Priroda i Molodezh,Murmansk 
Prosjektperiode: 13.06.2011 – 31.07.2011 
Totalkostnad:  36 500    
Søknadssum:  8 500 
Søkt i %:  23,3 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  8 500  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  8 500 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Natur og Ungdom og Piroda i Moledesh ønsker å styrke det allerede eksisterende 
samarbeidet rundt miljøproblemene i Nordvest‐ Russland. Tilsammen syv ungdommer fra 
begge organisasjonene vil derfor reise til Teriberka for å lære mer om konsekvensene av 
oljeboring i Barentshavet. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Nature and Youth and Piroda in Moledesh want to strengthen the already existing 
collaboration with the environmental problemsin Northwest Russia. Seven youths from both 
organizations will therefore travel to Teriberka to learn more about the impacts ofoil drilling in 
the Barents Sea. 
 

3. Seminar: Petroleumsutvikling i Barentshavet - et norsk-russisk 

samarbeid 

Journaldato:  04.07.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Barentshavkontoret,NNF v/ Gunnar Album 
Prosjekttittel:  Seminar: Petroleumsutvikling i Barentshavet - et norsk-russisk 
samarbeid   
Programområde: Småprosjekt Miljø 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Kola Environmental Center,Murmansk 
Prosjektperiode: 01.10.2011 – 31.10.2011 
Totalkostnad:  200 000    
Søknadssum:  134 000 
Søkt i %:  67,0 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:    
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:   

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Naturvernforbundet skal, sammen med russisk samarbeidspartner, arrangere et seminar der 
formålet er å lage en lokal‐ til‐ lokal samarbeidsarena mellom miljø‐  og 
urfolksorganisasjoner iNordland, Troms, Finnmark og Nordvest‐ Russland, samt å utvikle 
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lokalt baserte, felles strategier for organisasjonenes arbeid medolje‐  og gassvirksomheten i 
Barentshavet. Seminaret vil være den 14. og den 15. oktober 2011 i Kirkenes. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Naturvernforbundet and their Russian partner will arrange a seminar with the objective to 
create local‐ to‐ local cooperation between environmental NGOs and indigenouspeoples 
groups in the northernmost counties of Norway and Northwestern Russia and develop local 
and common strategies for theorganizations which work on oil and gas issues in the Barents 
Sea. The seminar will take place the 14-15 October 2011 inKirkenes. 
 

 

 

PROSJEKTKATALOG  NÆRING 2011  

1. Russisk- norsk olje og gassindustrisamarbeid mot Nordområdene 

Journaldato:  24.02.2011 
Saksbehandler: Harald Sørensen 
Prosjektsøker:  Intsok v/ Håkon Skretting 
Prosjekttittel:  Russisk- norsk olje og gassindustrisamarbeid mot Nordområdene 
  
Programområde: Hovedprosjekt Næring 
Søkers region:  
Prosjektpartnere:  
Prosjektperiode: mars 2011 – desember 2013Murmanshelf 
Totalkostnad:  50 960 000    
Søknadssum:  1 800 000 
Søkt i %:  3,5 % 
Tilskudd i %:  3,5 % 
Innstilt beløp:  600 000  
Annen finans:  Egenandel, UD,OED,Innovasjon Norge, Fylkeskommuner 
Vedtak:  600 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Å kartlegge de spesielle felles utfordringer Norge og Russland har i Barentsregionen, samt 
dokumentere norsk og russisk teknologi og kompetanse i forhold til utfordringene i 
Barentsregionen. I tillegg ønsker man å etablere en mentorordning. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Map the special common challenges Norway and Russia  face in the Barents Region for oil 
and gas development and map the competence  and technologies. 

 

2. Norsk/Russisk samarbeiod om levende kongekrabbe fra FoU til marked 

Journaldato:  01.03.2011 
Saksbehandler: Harald Sørensen 
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Prosjektsøker:  Norway King Crab As v/ Ken Gøran Ingilæ 
Prosjekttittel:  Norsk/Russisk samarbeid om levende kongekrabbe fra FoU til marked 
  
Programområde: Hovedprosjekt Næring 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: VNIRO, Moskva 
Prosjektperiode: mars 2011 – desember 2011 
Totalkostnad:  3 230 000    
Søknadssum:  1 490 000 
Søkt i %:  46,1 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  425 000  
Annen finans:  Egenandel: 1 340 000 + skattefunn: 400 000 
Vedtak:  425 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Formålet med prosjektet er å etablere levende kongekrabbe som kommersiell art fra Norge 
og ut i verden. Basis for dette er parringen av russisk grunnforskning på kongekrabbe med 
norsk akvakulturkompetanse. Delmål er1) å åpne en kanal over Storskog via Murmansk til 
Moskva2) å tilrettelegge for tettere norsk og russisk fiskerisamarbeid på 
forskningssiden3) å etablere for forskningsaktivitet i Finnmark 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The main objective  is to establish live king crab as a commercial product from Norway to 
markets internationally. Basis for this is merging of Russian basic scientific skills with 
Norwegian aquaculture knowledge.  Another objectives is to1) open a channel for living 
king crabs across Storskog/Borisoglebsk via Murmansk to Moscow2) establish a platform 
for joint Norwegian and Russian scientific cooperation 3) establish scientific activities in 
Finnmark 

 

3. Young Entrepreneurs in Barents 2 

Journaldato:  01.03.2011 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Young Entrepreneurs in Barents 2  v/ Laila Fallan Dalhaug 
Prosjekttittel:  Young Entrepreneurs in Barents 2   
Programområde: Hovedprosjekt Næring 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Sosium+, Murmansk 
Prosjektperiode: august 2011 – august 2014 
Totalkostnad:  3 077 000    
Søknadssum:  400 000 
Søkt i %:  13,0 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  400 000  
Annen finans:  ENPI,LU, Nordnorske fylkeskommuner 
Vedtak:  400 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
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Prosjektet retter seg mot 100 unge mennesker som bor og arbeider i Barentsregionen.  
Målgruppen er unge voksne i alderen 20-35 år. Deltakerne rekrutteres fra kreative næringer, 
dvs. turisme, kultur, handel IT, media og design. Målet med unge entreprenører i Barents er 
å forbedre og forenkle grenseoverskridende samarbeid mellom unge entreprenører i 
Barentsregionen. Prosjektet tar sikte på å gi deltakerne:- Økt bevissthet om 
forretningsmuligheter i Barentsregionen- Entusiasme for fremtiden i Barentsregionen- 
Praktisk kunnskap og nettverk som redskap for egen deltakelse 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The project shall target all together 100 young people that live and work in the Barents 
Region. Thetarget group is between 20-35 years old. Participants are recruited from creative 
industries, i.e. thebranches of tourism, culture, trade IT, media and design.The aim of Young 
Entrepreneurs in Barents is to enhance and facilitate cross-border cooperation between 
young entrepreneurs in the Barents region. The project aims to give participants: - Increased 
awareness about business opportunities in the Barents region- Enthusiasm about the future 
in the Barents region- Practical knowledge and network as tools for own participation 

 

4. Etablering og drift av logistikk og transportinformasjons-
formidlingskontor 

 

Journaldato:  01.03.2011 
Saksbehandler: Oddgeir Danielsen 
Prosjektsøker:  Stiftelsen Centre for High North Logistics v/ Felix H. Tschudi 
Prosjekttittel:  Etablering og drift av logistikk og transportinformasjons-
formidlingskontor 
Programområde: Hovedprosjekt Næring 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Rosatomflot, Murmansk 
Prosjektperiode: Mars 2011 – November 2013 
Totalkostnad:  4 525 750    
Søknadssum:  750 000 
Søkt i %:  17 % 
Tilskudd i %:  17 % 
Innstilt beløp:  750 000  
Annen finans:  Egenkapital, russisk medfinansiering samt sponsormidler 
Vedtak:  750 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Etablering og ekspansjon av Stiftelsen Centre for High North Logistics (CHNL) i Kirkenes i 
form av etablering og drift av et logistikk og transport informasjonsformidling kontor til nytte 
for næringslivet samt et forskningsformidlingsprosjekt / dynamisk internasjonal 
kunnskapsdatabase (WIKI) med formål om å koordinere og formidle internasjonal forskning 
til bruk for næringslivet. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Establishment and expansion of the Centre for High North Logistics (CHNL) in Kirkenes by 
establishing and operating a logistics and transport information office connected to the 
business community and a research communication project/ dynamic international 
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knowledge database (WIKI) aimed to coordinate and communicate international research to 
the business community. 

 

5. Felles arbeidsmarked for olje, gass- og gruveindustriene i nordområdene 

Journaldato:  23.12.2010 
Saksbehandler: Harald Sørensen 
Prosjektsøker:  NHO Finnmark v/ Marit Helene Pedersen 
Prosjekttittel:  Felles arbeidsmarked for olje, gass- og gruveindustriene i 
nordområdene.   
Programområde: Småprosjekt Næring 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Orto-group, Arkhangelsk 
Prosjektperiode: januar 2011 – desember 2012 
Totalkostnad:  797 000    
Søknadssum:  320 000 
Søkt i %:  40,2 % 
Tilskudd i %:  40,2 % 
Innstilt beløp:  320 000,-  
Annen finans:  Egenandel: 120 000, Samarbeidspartnere: 38 000, LU: 319 000,- 
Vedtak:  320 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Formålet med prosjektet er gjensidig kompetanseoppbygging og utveksling av arbeidskraft, 
prosjekt- og prosesstyringsmetoder og bedriftskultur for å møte de store utfordringene i nord, 
særlig knyttet til olje/gass- og mineralindustri. Integrering av utenlandske arbeidstakere har 
også vist seg å være en utfordring da statistikken viser at omlag 40% retiurnerer til 
hjemlandet etter kun ett år som resultat av manglende tilrettelegging. Prosjektet ønsker også 
å fokusere på systemutvikling for bedre tilrettelegging for utenlandske arbeidstakere i 
mottakerkommunene og mottakerbedrifter. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The project objective is mutual competence and capacity building on exchange of personnel, 
project and process methods and corporate methods to meet the challenges in the High 
North, particulary related to oil/gas and mineral industries. Integration of foreign workers has 
also proved to be a challemge, as statistics show that about 40% return to their homeland 
after only one year stay in Norway. The project will also focus on system development for 
better integration of foreign workers in the recipient municipalities and the recipient 
companies 
 

6. Produksjons- og handelshindringer mellom Øst-Finnmark og Russland 

innenfor oppdrettsnæringen 

Journaldato:  21.01.2011. 
Saksbehandler: Harald Sørensen 
Prosjektsøker:  Kirkenes Fish AS v/ frode Stålsett 
Prosjekttittel:  Produksjons- og handelshindringer mellom Øst-Finnmark og Russland 
innenfor oppdrettsnæringen   
Programområde: Hovedprosjekt Næring 
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Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: 000 Murman Invest, Murmansk 
Prosjektperiode: januar 2011 – juli 2011 
Totalkostnad:  525 000    
Søknadssum:  380 000 
Søkt i %:  76,2 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  190 000 
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  190 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Kirkenes Fish søker å endre innholdet i de veterinære buffersoner  som hindrer produksjon 
og handel med oppdrettsfisk i regionen mellom Øst-Finnmark og Russland. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Kirkenes Fish seeks to amend the content of the sanitary buffer zones that  prevent the 

production and trade of farmed fish in the region of eastern Finnmark and Russia 

7. Produksjon av ekspandert polystyren i Murmansk 

Journaldato:  06.01.201 
Saksbehandler: Harald Sørensen 
Prosjektsøker:  SUS Rupack AS v/ Herold Paulsen 
Prosjekttittel:  Produksjon av ekspandert polystyren i Murmansk   
Programområde: Hovedprosjekt Næring 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansktorgsnabservice 
Prosjektperiode: februar 2011 – september 2011 
Totalkostnad:  705 500    
Søknadssum:  400 000 
Søkt i %:  56,7 % 
Tilskudd i %:   %      
Innstilt beløp:  200 000 
Annen finans:  søkers og samarbeidspartners egenandel. 
Vedtak:  200 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
SUS Rupack ønsker å etablere en produksjon av isoporkasser og eventuelt andre produkter 
isopor for eksempel isopor til markisolering. Aktørene har gjort en forhåndsstudie 
vedrørerende produktene i Murmansk, og på bakgrunn av denne erfaring, ønsker man å gå 
videre med prosjektet 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
SUS Rupack AS wish to establish a fabric for production of expended polysteren box' and 
other products of expended polysterene in Murmansk 

 

8. Mulighetene for import av biomasse via Murmansk Oblast 
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Journaldato:  05.04.2011 
Saksbehandler: Oddgeir Danielsen 
Prosjektsøker:  Seaworks AS v/ Oddvar Rundereim 
Prosjekttittel:  Mulighetene for import av biomasse via Murmansk Oblast   
Programområde: Småprosjekt Næring 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk oblast, Hålogaland ressursselskap, Transportutvikling AS 
Prosjektperiode: april 2011 – september 2011 
Totalkostnad:  619 500    
Søknadssum:  299 000 
Søkt i %:  48,3 % 
Tilskudd i %:  48,3 % 
Innstilt beløp:  299 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  299 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Målsettingen er å avklare sentrale forutsetninger for å kunne sikre stabile, økonomisk 
fornuftige produkter (biomasse) til riktigkvalitet via en havn (primært) i Murmansk Oblast, - 
først og fremst for levering til det norske markedet i henhold tilspesifikasjoner og krav. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The Project objective is to identify and evaluate basic conditions for imports of biomass 

products from Murmansk. The ambitionsare to secure stable, commercial viable products 

through a port (mainly) in Murmansk County. The products are mainly forNorwegian imports 

and according to corresponding specifications and quality standards. 

 

9. Plankonsept for integrert enøk/ vind (diesel energiforsyning) 

Journaldato:  25.05.2011 
Saksbehandler: Oddgeir Danielsen 
Prosjektsøker:  Greenfuel AS v/ Ragnar Ottosen 
Prosjekttittel:  Plankonsept for integrert enøk/ vind (diesel energiforsyning)   
Programområde: Småprosjekt Næring 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: ArctikEnergoTrast,Murmansk; 000 R-energo,Moskva; Greenfuel 
Prosjektperiode: 01.06.2011 – 01.11.2011 
Totalkostnad:  700 000    
Søknadssum:  350 000 
Søkt i %:  50,0 % 
Tilskudd i %:  50 % 
Innstilt beløp:  350 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  350 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
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Prosjektet skal utvikle et plankonsept i Russland for integrert planlegging av 
energieffektivisering og vindkraft i kombinasjon medeksisterende dieselaggregat, og fungere 
som et pilot‐ prosjekt og metodebeskrivelse for utbygging av miljøvennlig og 
effektivenergiforsyning i isolerte bosettinger på Kolahalvøya. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The project shall develop a concept for the planning of efficient energy systems in isolated 
dwellings at the Russisn Kolapeninsula, based on existing diesel generators with the addition 
of windpower and with focus on efficient investments in energyefficiency. 
 

10. Barel AS - Utviklingsplan mot luftfartsindustrien 

Journaldato:  28.04.2011 
Saksbehandler: Harald Sørensen 
Prosjektsøker:  Barel AS v/ Trine Gustavsen 
Prosjekttittel:  Barel AS - Utviklingsplan mot luftfartsindustrien   
Programområde: Småprosjekt Næring 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: ZAO BR Electronics, Murmansk 
Prosjektperiode: 30.04.2011 – 28.02.2013 
Totalkostnad:  3 818 286    
Søknadssum:  349 038 
Søkt i %:  9,1 % 
Tilskudd i %:  9 % 
Innstilt beløp:  349 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  349 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Barel AS har inngått avtale emd Airsigna GmbH i Bremen Tyskland hvor Barel i årene 2011 
og 2012 overtar deler av den sivile luftfartsproduksjonen. Dette innebærer betydelig utvikling 
i Barel AS sitt datterselskap i Murmansk, ZAO BR Electronics. Selskapet vil få tilført ny 
kompetanse, nye produkter og flere arbeidsplasser innen eksportrettet industri 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Barel AS has signed an agreement with Airsigna GmbH in Germany where Airsigna in the 
years 2011 and 2012 transfers parts of their production for the civil aviation industry to Barel. 
This gives a significant development of Barels subsidiary in Murmansk, ZAO BR Electronics. 
The Entity will get new know-how, new products and more jobs within exporting industry 

 
11. Felles arbeidsmarked i olje-, gass og gruveindustriene i Nordområdene.  

 
Journaldato:  22.06.2011 
Saksbehandler: Harald Sørensen 
Prosjektsøker:  NHO Finnmark v/ Marit Helene Pedersen 
Prosjekttittel:  Felles arbeidsmarked i olje-, gass og gruveindustriene i 
Nordområdene.   
Programområde: Småprosjekt Næring 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Industribedrifter i Murmansk og Arkhangelsk, Nordnorske industribedrif 



96 
 

Prosjektperiode: 01.08.2011 – 31.12.2012 
Totalkostnad:  1 160 500    
Søknadssum:  390 000 
Søkt i %:  34,5 % 
Tilskudd i %:  33,6 % 
Innstilt beløp:  390 000  
Annen finans:  Egenandel, LU, Nordnorske fylker, SVK, Hammerfest og Rana 
Vedtak:  390 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Formålet med prosjektet er gjensidig kompetanseoppbygging og utveksling av arbeidskraft, 
prosjekt‐  og prosesstyringsmetoder,og bedriftskultur for å møte de store utfordringene i 
nord, særlig knyttet til olje/gass‐  og mineralindustri. Integrering avutenlandske arbeidstakere 
har også vist seg å være en utfordring på begge sider av grensen. Prosjektet ønsker å 
fokusere påsystemutvikling for bedre tilrettelegging for utenlandske arbeidstakere i 
mottakerkommunene og i mottakerbedrifter. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The project objective is mutual competence and capacity building on exchange of personnel, 
project and process methods, and corporate culture to meet the challenges in the High north, 
particularly related to oil / gas and mineral industries. Integration of foreign workers has also 
proved to be a challenge on both sides of the border. The project will also focus on 
systemdevelopment for better integration of foreign workers in the recipient municipalities 
and the recipient companies. 

 

12. Development of marine Russian-Norwegian trade facilities in Northern 

Norway, a pre-feasibility study 

Journaldato:  28.06.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Maritimt Forum Nord v/ Tor Husjord 
Prosjekttittel:  Development of marine Russian-Norwegian trade facilities in Northern 
Norway, a pre-feasibility study   
Programområde: Småprosjekt Næring 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Akvplan-niva Barents,Murmansk; GECON,St.Petersburg 
Prosjektperiode: 01.09.2011 – 31.03.2012 
Totalkostnad:  580 000    
Søknadssum:  290 000 
Søkt i %:  50,0 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  290 000  
Annen finans:  Egenfinansiering søker 
Vedtak:  290 000 
Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
This study will evaluate the feasibilities as well as the potential for development of trade and 
transport communication between Russia and Norway. This includes increased use of 
marine infrastructure and harbors in the Northern Norway for1. transshipment of oil, coal 



97 
 

and metals for international markets, and 2. establishment of a hub for trading the goods 
internationally. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
This study will evaluate the feasibilities as well as the potential for development of trade and 
transport communication between Russia and Norway. This includes increased use of 
marine infrastructure and harbors in the Northern Norway for1. transshipment of oil, coal 
and metals for international markets, and 2. establishment of a hub for trading the goods 
internationally. 
 

13. Russian investments to Norway 

Journaldato:  07.07.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Bedriftskompetanse AS v/ Olga Goldfain 
Prosjekttittel:  Russian investments to Norway   
Programområde: Småprosjekt Næring 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: North Chamber of Commerce and Industry 
Prosjektperiode: 01.09.2011 – 30.12.2011 
Totalkostnad:  477 500    
Søknadssum:  332 000 
Søkt i %:  67,4 % 
Tilskudd i %:  49,2 % 
Innstilt beløp:  235 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  235 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
This project wishes to concentrate on the north‐ west Russian investments to Northern 
Norway/Norway. Mapping of the existing investments to Norway and entering strategies as 
well as mapping of interest for the forth coming investments will give a clear indicator of the 
opportunities and challenges for the Russian companies on the Norwegian marked today. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
This project wishes to concentrate on the north‐ west Russian investments to Northern 

Norway/Norway. Mapping of the existing investments to Norway and entering strategies as 

well as mapping of interest for the forth coming investments will give a clear indicator of the 

opportunities and challenges for the Russian companies on the Norwegian marked today. 

 

14. Customs Project - phase 2   
 
Journaldato:  13.078.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Finnmark Handelskammer v/ Arve Tannvik  
Prosjekttittel:  Customs Project - phase 2   
Programområde: Småprosjekt Næring 
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Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: North Chamber of Commerce and Industry,Murmansk 
Prosjektperiode: 15.08.2011 – 30.09.2013 
Totalkostnad:  555 000    
Søknadssum:  275 000 
Søkt i %:  49,5 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  275 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egeninnsats, Finnmark fylke 
Vedtak:  275 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Hovedmål: Å gjøre grensestasjon Storskog/Borisoglebsk konkurransedyktig ift andre 
grensestasjoner mellom Russland og Finland.Delmål. Å bidra til mer tidsbesparende rutiner 
og prosedyrer vedr. klarering av gods samt bidra til et forbedret servicenivå. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Main target: To make the border‐ crossing station Storskog/Borisoglebsk competitive 

compared to other border‐ crossing stations between Russia and Finland.Secondary target: 

To contribute to more time‐ effective routines and procedures when it comes to declaration 

of commodities and to contribute to an improved service level. 

 

15. Import av møllekuler fra Russland til lokal gruveindustri 

Journaldato:  22.09.11 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Nye Henriksen Shipping Service 
Prosjekttittel:  Import av møllekuler fra Russland til lokal gruveindustri   
Programområde: Småprosjekt Næring 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Prom Grazhdan Stroy, Murmansk 
Prosjektperiode: 15.09.11 – 31.08.11 
Totalkostnad:  390 000    
Søknadssum:  180 000 
Søkt i %:  46,1 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  180 000  
Annen finans:  Norsk og russisk egenandel 
Vedtak:  85 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Sydvaranger bruker store mengder møllekuler i sin produksjonsprosess. Disse importeres i 
dag fra Italia, og de leveres medfraktebåt 2 – 3 ganger årlig. Siden de i hovedsak består av 
stål, bør det være mulig å få produsert slike møllekuler avtilfredsstillende kvalitet og pris i 
Russland. Dette vil bety en bedre service og bedre pris for Sydvaranger. Og det vil 
etablereflere arbeidsplasser i Kirkenes. 
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Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The iron mining company Sydvaranger Gruver is consuming large amounts of ball mill in 
their production process. Presently, theyare imported from Italy, and are delivered by ship 2 
– 3 times annually. Since they are made of mostly steel, it should be possibleto get such 
produced at Russian producers at satisfying price and quality. That would give a better 
service and price forSydvaranger. And it will make new jobs in Kirkenes. 

 

 

 

 

PROSJEKTKATALOG  URFOLK  2011  

1. Mikrokreditt for samer på Kola 

Journaldato:  23.11.2010 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Samisk nærings- og utredningssenter v/ Håvald Hansen 
Prosjekttittel:  Mikrokreditt for samer på Kola   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Formap, Murmansk 
Prosjektperiode: august 2009 – august 2012 
Totalkostnad:  436 800    
Søknadssum:  277 000 
Søkt i %:  63,4 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  277 000  
Annen finans:  Internasjonalt Barentssekretariat 
Vedtak:  277 000 
 
Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Tilsammen 15 samer fra Lovozero-området deltar i prosjektet , som tar sikte på etablering av 
bedrifter i Lovozero ved hjelp av mikrokreditt og rådgivning rundt etablering av bedrifter, 
produktutvikling og markedsføring. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Altogether 15 Saami participants from the Lovozero area are involved in the project, which 
aims at establishing entreprises in the Lovozero area, through group-based micro credit and 
consultancy in establishment of entreprises, development of products and marketing. 
 

2. Bedriftsutvikling i den grenseløse regionen Sápmi-Russland 

Journaldato:  01.11.2010 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Høgskolen i Harstad v/ Hilde Nordahl-Pedersen 
Prosjekttittel:  Bedriftsutvikling i den grenseløse regionen Sápmi-Russland   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
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Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Yrkesskolen i Lovozero; BIPO,Murmansk 
Prosjektperiode: januar 2011 – desember 2013 
Totalkostnad:  2 133 000    
Søknadssum:  306 000 
Søkt i %:  14,3 % 
Tilskudd i %:  14,3 % 
Innstilt beløp:  306 000  
Annen finans:  Diverse offentlige institusjoner i Norge, Finland og Sverige 
Vedtak:  306 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Høgskolen i Harstad skal i samarbeid med Svenske Samernas Riksförbund - SSR,  
gjennomføreprosjektet ”Bedriftsutvikling i den grenseløse regionen Sápmi”. 
Kompetanseutviklingav samiske bedrifter med hensyn til forbedret innovasjonsevne, 
bedriftsutvikling og merkevarebygging står ifokus. Høgskolen i Harstad skal rekruttere 5 
russiske bedrifter i Murmansk som skal delta i prosjektet.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Harstad University College, in cooperation with SSR, will implement a project aimed at 
thedevelopment of competence regarding innovation, business development and branding in 
small Sami businesses.Harstad University College will recruit altogether 5 Russian 
enterprises to the project. 
 

3. Samisk musikkfestival 2011 

Journaldato:  02.02.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Samisk musikkfestival v/ Runar Green 
Prosjekttittel:  Samisk musikkfestival 2011   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Jevgenij Jushkov, Lovozero 
Prosjektperiode: april 2011 – april 2011 
Totalkostnad:  335 000    
Søknadssum:  50 000 
Søkt i %:  14,9 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  50 000  
Annen finans:   
Vedtak:  50 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
Samisk musikkfestival skal arrangere en workshop for unge joikere fra Barentsregionen 
under Påskefestivalen i Guovdageaidnu 2011.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
Sámi Music Festival will arrange a workshop for young Saami yoikers (traditional Saami form 
of musical expression) during the Easter Festival in Guovdageaidnu 2011.  
 

4. Nettverksbygging gjennom kulturell utveksling 



101 
 

Journaldato:  25.01.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Várdobáiki Samiske senter v/ Tone Elvebakk   
Prosjekttittel:  Nettverksbygging gjennom kulturell utveksling   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Marina Kuzneova, Murmansk 
Prosjektperiode: mars 2011 – mars 2012 
Totalkostnad:  502 000    
Søknadssum:  381 000 
Søkt i %:  79,7 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  380 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  300 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
Formålet med prosjektet er å bygge nettverk og skape kontakt mellom samer i Nordre 
Nordland og Sør-Troms og samer på russisk side i Barentsregionen, rundt Murmansk. Dette 
skal gjøres gjennom å bruke musikk, dans og teater med aktører i Várdobáikis nedslagsfelt 
og skape en eller flere forestilling(er) som kan vises på festivaler og lignende i 
Murmanskområdet. Gjennom disse deltakelsene, vil en bygge nettverk og etablere arenaer 
for videre samarbeid.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The aim of the project is to build network and create cooperation and contact between Samis 
in Northern Nordland and Southern Troms, and Sami people in the Russian part of the 
Barents Region, in the Murmansk area. This will be done through music, dance and theatre 
with actors from the Várdobáiki region and creating one or more show 
 

5.  Kultursamarbeid mellom Kautokeino kommune og Nelmin Nos 

Journaldato:  13.01.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Kautokeino kommune v/ Reidar Erke 
Prosjekttittel:  Kultursamarbeid mellom Kautokeino kommune og Nelmin Nos   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Mikhail Taleev, Nelmin Nos; Andrey Vokuev; Naryan Mar 
Prosjektperiode: januar 2011 – mai 2011 
Totalkostnad:  390 000    
Søknadssum:  273 000 
Søkt i %:  70,0 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  273 000  
Annen finans:   
Vedtak:  273 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Formålet med prosjektet er å knytte bånd mellom tradisjonell musikk/joik fra Kautokeino og 
Nelmin-Nos (NAO). Det skal avholdes workshop i Nelmin-Nos i forkant av kråkefestivalen i 
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april 2011. Resultatet av dette arbeidet skal resultere i en felles forestilling som presenteres 
under kråkefestivalen i Nelmin-Nos og senere under påskefestivalen i Kautokeino. Dette skal 
markere det 20 år lange vennskapsforholdet mellom Kautokeino og Nenets Autonome 
Okrug/Naryan-Mar. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The project objective is to establish a link between traditional music/ yoik from Kautokeino 
and Nelmin-Nos. A workshop will be held in Nelmin-Nos ahead of festival in April 2011. The 
result of this work will culminate in a public performance presented under the festival in 
Nelmin-Nos and later during the Easter Festival in Kautokeino. This will also mark 20 years’ 
of friendly relationship between Kautokeino and Nenets Autonomous Okrug/Naryan-Mar. 
 

6. Opening of UArctic EALÁT Institute and Prince Albert II of Monaco's 
Seminar 

 

Journaldato:  15.03.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  International Centre for Reindeer Husbandry v/ Anders Oskal 
Prosjekttittel:  Opening of UArctic EALÁT Institute and Prince Albert II of Monaco's 
Seminar   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Association of World Reindeer Herders 
Prosjektperiode: mars 2011 – august 2011 
Totalkostnad:  774 000    
Søknadssum:  384 000 
Søkt i %:  49,6 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  350 000  
Annen finans:  Søkers egenandel, UNEP Grid/Arendal, Sametinget,Sverige Reindeer 
Husba 
Vedtak:  350 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Urfolksstudenter og reindriftsutøvere fra Barentsregionen, Yamal-Nenets Autonome Okrug, 
Sakha Yakutia, Chukotka, Moskva og St. Petersburg skal delta ved åpningen av UArctic 
EALÁT Institute, et internasjonal institutt for reindriftsforskning som etableres i Kautokeino og 
åpnes 24.mars 2011. Deltakerne skal bidra under faglige debatter, samt på 
rekrutteringsseminar for urfolksstudenter og kulturbegivenheter. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Indigenous students and reindeer herders from the Barents Euro-Arctic region, Yamalo-
Nenets Autonomous Okrug, Sakha Yakutia, Chukotka, Moskva og St. Petersburg will take 
part in the opening of the UArctic EALÁT Institute, an international institute for research on 
reindeer husbandry, which is to be established in Guovdageaidnu and opened on March 24, 
2011. The participants will attend and contribute to the professional seminars, as well as the 
recruiting seminar for indigenous students and cultural events.  
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7. Taimyrfolket - årets nordlige folk 

Journaldato:  18.03.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Riddu Riddu festivala v/ Christina Hætta 
Prosjekttittel:  Taimyrfolket - årets nordlige folk   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Management of cultural administration, Taimyr region 
Prosjektperiode: mars 2011 – juli 2011 
Totalkostnad:  248 000    
Søknadssum:  158 900 
Søkt i %:  64 % 
Tilskudd i %:  63,7 % 
Innstilt beløp:  158 000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  158 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Riddu Riđđu inviterer urfolk fra Taimyrhalvøya i Nord-Russland (enets, nenets, dolgan, 
nganasan og evenk) til festivalen, som Årets nordlige folk, for å presentere Taimyrfolkenes 
kultur ogtradisjoner for et bredt publikum. Konseptet skal viderutvikles fra tidligere år, og 
Riddu Riđđu ønsker å vise mangfoldet blant urfolkene på Taimyrhalvøya gjennom kurs, 
utstillinger i tillegg til den årlige dagen som er viet til Årets nordlige folk (lørdag). 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Riddu Riđđu has invited the indigenous peoples of the Taimyr Peninsula (Enets, Nenets, 
Evenk, Nganasan and Dolgan) to participate in this summer's festival, as the Northern 
People of the Year. The festival seeks to present the culture and traditions of the Taimyr 
peoples through a program consisting of courses, exhibitions and other activities, in addition 
to the annual Day of the Northern People.  
 

8. Samarbeid med russiske samer 

Journaldato:  07.06.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Márkomeannu v/ Ellen Berit Dalbakk 
Prosjekttittel:  Samarbeid med russiske samer   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk kultursenter, Várdobáiki samiske senter 
Prosjektperiode: 10.06.2011 – 31.12.2011 
Totalkostnad:  114 300    
Søknadssum:  73 800 
Søkt i %:  64,6 % 
Tilskudd i %:  63,8 % 
Innstilt beløp:  73 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel, Várdobáiki samiske senter 
Vedtak:  73 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
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Den samiske festivalen Márkomeannu inviterer 2 joikere og en samisk teatergruppe fra 
Lovozero til festivalen i juli 2011. Videre skal festivalsjef og produsent følge opp samarbeidet 
med møter i Lovozero og Umba høsten 2011. Prosjektet skal etablere kontakt og skape et 
samarbeid mellom markasamer og russiske samer – og på lengre sikt gjøre russisk Sápmi til 
en naturlig del av den samiske festivalen Márkomeannu hvert år. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The Sámi festival Márkomeannu will invite 2 yoikers and a Sámi theatre group to the festival 
in July 2011, and the festival manager and producer will follow up with meetings in Umba 
and Lovozero during the autumn 2011. The project aims at establishing contact og 
collaboration between Sámi people from the northern part of Nordland and the southernpart 
of Troms in Norway and Sámi people from Russia. In long terms the project will make Sámi 
people from Russia a natural partof the Sámi festival Márkomeannu. 
 

9. Isogaisafestivalen 

Journaldato:  30.05.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Ronald Kvernmo 
Prosjekttittel:  Isogaisafestivalen   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Sami Nurash,Murmansk; Saminuorra,Sverige 
Prosjektperiode: 26.08.2011 – 28.08.2011 
Totalkostnad:  183 000    
Søknadssum:  128 100 
Søkt i %:  70,0 % 
Tilskudd i %:  54,6 % 
Innstilt beløp:  100 000  
Annen finans:  Søkers egenandel. Russisk medfinansiering. 
Vedtak:  100 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Medlemmer av den samiske ungdomsorganisasjonen Sami Nurash, samt  samiske 
kulturarbeidere fra russisk side, inviteres til å delta påfestivalen Isogaisa 2011. Prosjektet går 
ut på at ungdommene skal møte samisk ungdom fra norsk og svensk side, og 
kulturarbeiderne skal delta med kurs, foredrag og underholdning. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Members of the Sámi organization Sami Nurash, and Sami cultural workers from the Russian 
side are invited to participate at the festival Isogaisa2011. The youth fromt he Russian side 
will interact with youth from Sweden and Norway, and the cultural workers will contribute with 
courses, lectures and entertainment. 
 

10. Challenges in developing tourism on reideer-herding territories in the 
Kola   

 
Journaldato:  24.05.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Institutt for arkeologi og sosialantropologi v/ Trond Thuen   
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Prosjekttittel:  Challenges in developing tourism on reideer-herding territories in the 
Kola   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Lovozero District Administration, BIPO, Social Science Centre, 
Prosjektperiode: 01.11.2011 – 28.02.2013 
Totalkostnad:  46 100    
Søknadssum:  20 100 
Søkt i %:  43,6 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:    
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartneres egenandel 
Vedtak:  20 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Inst. for arkeologi og sosialantropologi, Univ. i Tromsø, ønsker i samarbeid med partnere i 
Kirkenes, Russland og Sverige åarrangere en serie seminarer i Lovozero og Kirkenes for å 
utveksle erfaringer, ekspertise, syns‐ punkter og planer n.d.g. turismeinnen reindriftsområder 
på Kola. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The Dept. of Archaeology and Soc. Anthropology at the Univ. of Tromsø, together with 
partners in Kirkenes, Russia and Swedenwishes to initiate a series of seminars in Lovozero 
and Kirkenes to share plans, experience and opinions 
 

11. ÁJA - Workshop om mytisk elektronika 

Journaldato:  29.04.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  ÁJA- Kai Somby Harald Devold v/ Harald Devold 
Prosjekttittel:  ÁJA - Workshop om mytisk elektronika   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Kalavala jazzfestival,Arkhangelsk jazzdays,JFK club 
Prosjektperiode: 14.09.2011 – 23.09.2011 
Totalkostnad:  183 300    
Søknadssum:  109 000 
Søkt i %:  59,5 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  100 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  70 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
ÁJA skal holde masterclass om bruk av joik og elektronika for studenter og musikere i 
Arkhangelsk og Petrozavodsk. Workshopeneskal gjøres i samarbeid med Music College i 
Petrozavodsk, Arkhangelsk og musikkonservatoriet i Karelen. Det skal ogsågjennomføres 
konserter på viktige festivaler. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
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ÁJA will hold a masterclass for students based on working with music of indigenous peoples 
in an electronica sphere, through demonstratingthe special song techniques of joik and 
throath singing. During the workshops, ÁJA will also describe working with the material with 
electronic effects andgiving the music new space. ÁJA consists of Kai Somby (Saami singer 
from Norway) and Harald Devold (keyboard and electronics). 
 

12. Forprosjekt: Samproduksjon mellom dansefestival i Kachatka og Riddu 

Riddu Festivala   

Journaldato:  06.07.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Riddu Riddu Festvala v/ Christina Hætta 
Prosjekttittel:  Forprosjekt: Samproduksjon mellom dansefestival i Kachatka og Riddu 
Riddu Festivala   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Bipo, Murmansk, Riddu Riddu, Moskva 
Prosjektperiode: 10.07.2011 – 30.09.2011 
Totalkostnad:  165 000    
Søknadssum:  115 000 
Søkt i %:  69,7 % 
Tilskudd i %:  51,5 % 
Innstilt beløp:  115 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  85 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Riddu Riđđu jobber sammen med dansere fra Kamchatka i Russland om en samproduksjon 
med urfolksdansere fra Sápmi og Kamchatka for Riddu Riđđu 2012. To samiske 
samtidsdansere skal delta under en dansefestival i Petropavlovsk i september 2011, og dette 
utgjør forprosjektet. Målet med både forprosjekt og hovedprosjekt er å etablere et sterkt og 
langvarig kultursamarbeid mellom de to regionene, og prosjektet er et resultat av Riddus 
økte satsing på samarbeid med urfolk i Russland. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Riddu Riđđu is working on a dance production for the festival in 2012, and two Sámi 
contemporary dancers will cooperate with traditional dancers from Kamchatka on this project. 
The two dancers will attend the dance festival in Kamchatka in September 2011, as this 
constitutes the pre-project, established through Riddu's increased cooperation with 
indigenous peoples in Russia.  
 

13. Urfolks håndverkskunst av fiskeskinn ved elven Amur 

Journaldato:  13.07.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Samtidsmuseet for nordlige folk v/ Irina Haugane 
Prosjekttittel:  Urfolks håndverkskunst av fiskeskinn ved elven Amur   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Bipo, Murmansk samt en rekke russisske og norske aktører 
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Prosjektperiode: 04.09.2011 – 15.12.2011 
Totalkostnad:  166 400    
Søknadssum:  108 400 
Søkt i %:  65,1 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  80 000  
Annen finans:  Sametinget, norsk og russisk egenfin., Pro Sibiria e. V.  
Vedtak:  80 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Samtidmuseet for nordlige folk ønsker å gå inn i et samarbeid med en allerede etablert 
tysk/russisk arbeidsgruppe om å sette opp en midlertidig tema‐ utstilling i egne 
utstillingslokaler i Kåfjord, Troms, i tidsrommet fra ca. 20. september til 15. desember. Seks 
deltakere fra Russland blir invitert for å transportere gjenstandene til utstillingen og for å 
holde foredrag og workshops.Hovedmålet med prosjektet er å vise kunnskap og 
sammenligne tradisjoner mellom de nordiske urbefolkninger fra Russlands fjerne Øst og 
samene. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The Museum of Contemporary Life for northern people wishes to cooperate with an already 
established Russian/German team to put up a temporary thematic exhibition at the museum 
in Kåfjord, Troms. The exhibition will be up from about 20.Septemberuntil 15.th of December. 
Six participants will be invited up to Troms to transport exhibition items and to hold lectures 
andworkshops. The main goal of the project is to communicate knowledge and to compare 
the traditions of the indigenous people of Russia's far east to the traditions of the indigenous 
people of Sapmi. 
 
 

14. Arctic Taimyr festival   
 
Journaldato:  06.10.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Riddu Riddu festivala v/ Christina Hætta 
Prosjekttittel:  Arctic Taimyr festival   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Ekatarina Trunova, Karelia;Management of cultur, Taimyr; Riddus 
kontor 
Prosjektperiode: 07.12.2011 – 11.12.2011 
Totalkostnad:  158 200    
Søknadssum:  46 000 
Søkt i %:  29,1 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  46 000  
Annen finans:  Søkers og samaarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  40 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Samarbeidet mellom urfolkene i Taimyr og Riddu Riddu startet i 2010. Riddu Riđđu Festivála 
invitert i 2011 urfolk fra Taimyrsomårets Årets nordlige folk. Riddu Riddu festivala er nå 
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invitert til Taimyr i Norilsk/Dodinka og festivalen Arctic Taimyr fra den 8‐ 11Desmeber 2011, 
med en delegasjon på åtte personer, bestående av samiske artister/kunstnere og 1‐ 2 fra 
Riddu Riddu. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The cooperation between the indigenous peoples of Taimyr and Riddu Riddu started in 2010. 
In 2011 the Riddu Riđđu Festivalinvited the indigenous peoples of Taimyr to the festival as 
This year's year's Indigenous people of the North. Riddu Riddu festivalis now invited to 
Taimyr and festival Arctic Taimyr from the 8th to 11th of December 2011, with a delegation of 
eight people,consisting of Sami artists and 1‐ 2 from The Riddu Riddu festival. 

 

15. Indigenous Film Conference   
 
Journaldato:  20.09.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Internasjonalt Samisk Filmsenter  
Prosjekttittel:  Indigenous Film Conference   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Lujávrri kulturguovddas, 
Prosjektperiode: 27.10.2011 – 29.10.2011 
Totalkostnad:  609 890    
Søknadssum:  175 250 
Søkt i %:   % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  70 000  
Annen finans:  UD, Nordisk kulturfond, Sametinget, Norsk filminstitutt, Film og kino, 
Vedtak:  50 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Internasjonalt Samisk Filmsenter skal arrangere en internasjonal urfolksfilmkonferanse i 
tidsrommet 27.‐ 29. oktober i år. Medtittelen "Indigenous Cinema ‐  addressing our past and 
facing our future" samler konferansen mellom 50‐ 100 representanter fra hele verden, samt 
nordiske filmrepresentanter. Formålet med konferansen er å sette finansieringen avsamisk 
film og urfolksfilm på dagsorden, samt å skape en plattform for videre nettverksaktivitet. 4-5 
representanter fra russisk side er ventet å delta.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
International Sami Filmcentre organizes an international Indigenous Film Conference on 27-
29 October 2011. With the title "Indigenous Cinema ‐  addressing our past and facing our 
future" the conference gathers 50‐ 100indigenous film participants globally, in addition to 
Nordic film representatives. The aim with the conference is to add funding ofsami and 
indigenous film to the agenda, as well as create a platform for further networking for 
indigenous film workers at aninternational level. 4-5 participants from the Russian side are 
invited.  
 
 
 


