
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 
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: 
 
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 
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 
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 

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: 
 
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 
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 
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 
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. 
 
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. 

 


