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Barents Rock and environment festival 
 
Journaldato:  03.02.2011 
Prosjektsøker:  Alta kommune, Huset v/ Torgeir Ekeland 
Prosjekttittel:  Barents Rock Festival, devoted to the 25th anniversary of Tsjernobyl 
accident   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Noncommercial partnership "Socium+" 
Prosjektperiode: januar 2011 – mai 2011 
Totalkostnad:  347 845    
Søknadssum:  168 000 
Tilskudd i %:  25% 
Annen finans:  Huset, Alta kommune, Russisk egeninnsats, sponsorer 
Vedtak:  90 000 

 
Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
"Huset" i Alta sammen med "Socium +" i samarbeid med Bellona-Murmansk vil organisere og 
gjennomføre en 2-dagers Rock Festival viet til 25-årsdagen for Tsjernobyl-ulykken. Rocke band 
fra Barentsregionen i Norge, Finland, Sverige og Russland skal spille på festivalen, som finner 
sted på 29 til 30 april 2011 i Murmansk. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Ungdommens Hus, “Huset”, together with “Socium+” in cooperation with Bellona-Murmansk will 
organize and implement a 2-day Rock Festival devoted to the 25th anniversary ofChernobyl 
nuclear accident. Rock bands from the Barents regions in Norway, Finland,Sweden and Russia 
will play at the Festival, which will take place on the 29-30 April 2011 in Murmansk. 

 

Filmfest Salten-Barents youth film festival 2011  
 
Journaldato:  25.01.2011 
Prosjektsøker:  Salten Kultursamarbeid v/ Lisbeth Glanfield 
Prosjekttittel:  Filmfest Salten-Barents youth film festival 2011   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Byco coordinators, Murmansk 
Prosjektperiode: januar 2011 – mai 2011 
Totalkostnad:  2 760 000    
Søknadssum:  200 000 
Tilskudd i %:   % 
Annen finans:  Nordisk ministerråd, Bodø kommune, diverse institusjoner 
Vedtak:  180 000  

 
Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Salten filmfestival er en internasjonal møteplass for unge filminteresserte i alderen 14-16 fra 
Norge, Finland, Sverige og Russland. Det inviteres 60 ungdommer til en film-workshop der de 
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skal lage film og få veiledning fra profesjonelle filmskapere. Etter dette skal det arrangeres en 
filmfestival der lokale ungdommer fra Salten også inviteres med og det forventes 1200 
besøkende. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Salten film festival is an international arena for young film enthusiasts aged 14-16 from Norway, 
Finland, Sweden and Russia. This year 60 children are invited to a film workshop where they will 
make films and get advice from professional filmmakers. After this there will be arranged a film 
festival where local youths from Salten take part and 1200 visitors are expected. 

 

Fylkesmønstring UKM  
 
Journaldato:  10.03.2011 
Prosjektsøker:  UKM Finnmark v/ Even Andre Bjørsmo 
Prosjekttittel: Gjesteband fra Russland og deltakere fra Finnland på Fylkesmønstring 

UKM   
Programområde: Kultur, sport, antirasisme 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Svetlana Sedneva 
Prosjektperiode: mars 2011 – mars 2011 
Totalkostnad:  665 000    
Søknadssum:  20 000 
Annen finans:  FFK,  karasjok kommune 
Vedtak:  20 000 

 
Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Målet med UKM er å stimulere til og synliggjøre ungdommens kreativitet og 
kunstneriskeutvikling, ved å gi ungdommer mulighet til å vise fram seg og sin kulturaktivitet. 
UKM skal skape respekt, forståelse og kontakt mellom ulike genrer, stimulere ungdommens 
egne initiativ og interesse for medvirkning og fungere som en arbeidsmetode forå fremme 
ungdomskulturen på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Det skal inviteres 4 
russiske og 6 finske ungdommer som skal bidra med sine kulturinnslag. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The goal of the Festival is to stimulate to and make visible the creativity and artistic development 
of young people, by providing an opportunity to show themselves and their cultural 
activities.Youth culture will be made visible in society and display its diversity and quality for 
thegeneral public. The Festival promotes respect, understanding and contact between various 
genres, by stimulating young people’s initiative and interest. In this way it will also promote 
young people’s culture locally, regionally, nationally and internationaly 

 

Toppen Internasjonale sommermusikkskole 
Journaldato:  16.05.2011 
Prosjektsøker:  Vefsn unge strykere v/ Knut-Einar Solberg 
Prosjekttittel:  Toppen Internasjonale sommermusikkskole   
Programområde: Ungdomsprogram 
Søkers region: Nordland fylke 
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Prosjektpartnere: Karelia Youth Orchestra Society; Riksförbundet Unga Musikanter 
Prosjektperiode: 08.08.2011 – 14.08.2011 
Totalkostnad:  912 000    
Søknadssum:  164 000 
Søkt i %:  18,0 % 
Annen finans:  egenandeler, salg, Vefsn kommune, Nordland fylkediverse sponsorer 
Vedtak:  160 000 

 
Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Vefsn unge strykere skal 8.-14. august arrangere sommermusikkskole med deltagere fra 
Barentsregionen. Formålet er å undervise barn og unge fra Norge, Russland, Sverige og andre 
land i musikk med et allsidig tilbud. Samtidig skal dette være en arena for kulturelt møte og gi et 
nettverk til unge som spiller orkestermusikk, folkemusikk m.m. i regionen. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Vefsn young string players will orgaanize a summer music school 8-14. August with participants 
from the region. The purpose is to teach children and young people from Norway, Russia, 
Sweden and other countries in music. At the same time this should be a venue for cultural 
meetings and provide a network for young people who play orchestral music, folk etc.  

 

Danseleir ”Dance 4 life” 
Journaldato:  06.06.2011 
Prosjektsøker:  Dages kulturverksted v/ Dage Elisabeth Risto 
Prosjekttittel:  Dance 4 life   
Programområde: Ungdomsprogram 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Gust Life,Murmansk; Dansforum,Gøteborg 
Prosjektperiode: 01.06.2011 – 31.12.2011 
Totalkostnad:  365 000    
Søknadssum:  130 000 
Søkt i %:  35,6 % 
Annen finans: Søkers og samarbeidspartners egenandel, Hammerfest kommune, 

Kulturløft 
Vedtak:  130 000 

 
Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Prosjektet kjøres som pilot i 2011 med en danseleir sommeren i Hammerfest og senere på 
høsten en danseleir i Murmansk, hvor streetdance er i fokus. Danseleiren skal videre utvikles til 
en større dansefestival i 2012 og 2013. Prosjektet er startet for å utveksle dansekunsten på 
tvers av nordområde grensene og for å utvide ungdommenes forståelse for kunsten og de ulike 
kulturer. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The project is a pilot in 2011 with a summer dance camp in Hammerfest and later in the fall a 
dance camp in Murmansk, wherethe street dance is in focus. Dance camp will be further 
developed into a major dance festival in 2012 and 2013. The project was started to share the art 
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of dance across the northern border and to expand young people's understanding of art and 
different cultures. 

 

Sjakkturnering for barn og unge  Barentsregionen 
 
Journaldato:  08.08.2011 
Prosjektsøker:  Tromsø Sjakklubbs Ungdom v/ Marianne Lund 
Prosjekttittel:  Sjakkkturnering for barn og unge  Barentsregionen   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Sjakkskolen i Arkhangelsk 
Prosjektperiode: 28.09.2011 – 02.10.2011 
Totalkostnad:  121 500    
Søknadssum:  77 000 
Tilskudd i %:  63,4 % 
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  77 000 

 
Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Tromsø Sjakklubbs Ungdom vil arrangere en sjakkturnering for barn og unge i Barentsregionen i 
Tromsø. Ulike aldersklasser, en langpartiturnering for de eldste og hurtigsjakk for de yngste. 
Dessuten undervisning, trenerforum, sjakklek m.m. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 

Tromsø Sjakklubbs Ungdom want to organize a chess tournament for children and youth 
in the Barents region with different age groups, long tournamentfor the eldest and rapid 
chess for the youngest. There will also be masterclasses, a seminar for chess teachers 
and differnt forms of chess playing. 

 
 
Tana Cup 2011 
Journaldato:  29.11.2010 
Prosjektsøker:  Tana IF-Bryting v/ Frode Gundersen 
Prosjekttittel:  Tana Cup 2011   
Programområde: Idrettsprogrammet 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk Region Sport Commitee, Norrbottens Brottningsforbund, 

Pohjois 
Prosjektperiode: januar 2011 – januar 2011 
Totalkostnad:  195 000    
Søknadssum:  110 000 
Søkt i %:  56,4 % 
Annen finans:  Søkers egenandel, sponsorstøtte, Tana kommune 
Vedtak:  110 000 
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Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Tana IFs brytegruppe arrangerer Tana Cup i bryting for 7. gang 20. - 23. januar 2011. Tana Cup 
er et internasjonalt bryterstevne med over 250 brytere fra fire nasjoner - Finland, Sverige, 
Russland og Norge. Stevnet samler deltakere opp til juniorklassene for både jenter og gutter. I 
tillegg til selve stevnet, gjennomføres det treningssamling og dommerkurs med russiske 
instruktører, samt at det gjennomføres ulike aktiviteter i forbindelse med stevnet.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
For the 7th time Tana IF wrestling team will arrange the Tana Cup in wrestling on January 20 - 
23 2011. This is an international wrestling competition gathering more than 250 athletes from 
four nations - Finland, Sweden, Russian and Norway. The competition gathers athletes in 
classes up till junior class for both girls and boys. There will also be held a train camp and 
referees seminar with Russian instructors, as well as a day of different activities.  

 

 Aprilstevnet 2011 - internasjonalt brytestevne 
Journaldato:  10.02.2011 
Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Kirkenes Atletklubb v/ Willy Bangsund  
Prosjekttittel:  Aprilstevnet 2011 - internasjonalt brytestevne   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk Region Sportskomite 
Prosjektperiode: april 2011 – mai 2011 
Totalkostnad:  158652    
Søknadssum:  70 000 
Tilskudd i %:  44 % 
Annen finans:  Norges bryteforbund, Salg, reklame, sponsorer 
Vedtak:  70 000 

 
Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Internasjonalt brytestevne i Fjellhallen Kirkenes 30.04.2011Russland 60 deltakere, Finland 10 
deltakere, Sverige 10 deltakere, Norge 30 deltakere.Formålet med arrangementet er å bygge, 
vedlikeholde og være kontaktskapende gjennom idrett i brytemiljøet i Barentsregionen. 
Arrangementet er rettet mot ungdom og senior fra alle deltakerlandene. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
International Wrestling competition in Kirkenes at April 30.04.11Participants from Russia, 
Finland, Sweden and Norway. The main purpose of the event is to maintain existing, and even 
build new relations between youth and senior in the Barents region through sports achievement. 
Kirkenes Atletklubb (Kirkenes Atletic club) are proud to arrange this competition, were the main 
target is youth. 

 

Barents Basketball Games 2011  
Journaldato:  15.02.2011 
Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Region Nord Basketball v/ Marius Gavenas 
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Prosjekttittel:  Barents Basketball Games 2011   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Committee for Physical Educations and Sport, Murmansk 
Prosjektperiode: mai 2011 – mai 2011 
Totalkostnad:  126 830    
Søknadssum:  89 131 
Søkt i %:  70 % 
Tilskudd i %:  70 % 
Innstilt beløp:  89 000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  89 000 

 
Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Det skal arrangeres en internasjonal basketballkonkurranse for russiske, finske, svenske og 
norske jente- og guttelag fra regionen. Spillerne plukkes ut av de beste spillerne  fra lag i Nord-
Norge, og representerer Norge i Monchegorsk i april/mai i år.Arrangementet inneholder også 
workshops og seminarer for trenere og ledere fra alle deltakerlandene. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
An international basketball tournament for Norwegian, Swedish, Finish and Russian girls’and 
boys’ basketball teams (born 1995-1996). Teams are considered to be national teams ofthe four 
countries with the best and most talented participants from each country’s northernregion. The 
games are to be held in Monchegorsk, Russia on 29 April – 1 May 2011.Arrangements will 
involve accommodation, games, workshops/seminars and meetings of allthe basketball leaders 
in the northern region of Russia, Finland, Sweden and Norway. 

 

 
Barentskamp og samling av unge orienteringsløpere  
 
Journaldato:  01.06.2011 
Prosjektsøker:  Den norske Barentskomite i orientering v/ Eli Blomseth Helgesen 
Prosjekttittel: Barentskamp og samling av unge orienteringsløpere i Norge, Sverige, 

Finland og Russland   
Programområde: Idrettsprogrammet 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Region of public organization of sportsorientation of Murmansk area 
Prosjektperiode: 11.08.2011 – 14.08.2011 
Totalkostnad:  211 000    
Søknadssum:  122 000 
Søkt i %:  57,8 % 
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  122 000 

 
Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Orienteringsløperne skal utvikle sin orienteringskompetanse ved å løpe orientering i ukjent 
terreng og etter ukjent kart mot nye motstandere fra Barentsregionen. De skal knytte kontakter 
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med ungdom fra Russland, Finland og Sverige ved å trene sammen, bo og spise sammen og ha 
sosiale aktiviteter sammen. De skal vise fram sin egen kultur med guiding i området. De skal 
utveksle ideer om treningsformer gjennom fordrag. Og så skal de selvfølgelig måle seg mot 
hverandre i konkurransene i Barentskampen. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The young orienteers will develope their tecnical skills by compeeting in new areas. They will get 
to know each other by living together and learning about the culture in the area and training 
methods. And of course compete with each other during the Barents Match. 

 

 Barentsmesterskap/ Barents Grand Prix i sykling 
Journaldato:  29.06.2011 
Prosjektsøker:  Sirma IL v/ Synnøve Solbakk 
Prosjekttittel:  Barentsmesterskap/ Barents Grand Prix i sykling   
Programområde: Idrettsprogrammet 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Pilgrims cyklingclub i Murmansk 
Prosjektperiode: 15.07.2011 – 17.07.2011 
Totalkostnad:  181 000    
Søknadssum:  40 000 
Søkt i %:  22,1 % 
Annen finans:  Egenandel. Finnmark fylke, Sametinget, FIK 
Vedtak:  40 000 

 
Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
BCC/BGP er et 3 dagers etapperitt i sykling i barentsregionen 15. - 17. juli 2011 i Tana, med 
deltakelse fra Russland, Finland ogNorge. Barents Grand Prix (BGP) er Sirma ILs årlige 
sykkelritt og arrangeres i år for fjerde gang. I år avholdes Barentsmesterskap(BCC) i sykling 
samtidig.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
BCC/BGP is a 3-days cycling-competition arranged15. - 17. July 2011 in Tana, with participants 
from Russia, Finland and Norway. Barents Grand Prix (BGP) is Sirma ILs annual sycling-tour 
and is arranged for the 4.time this year. This year The Barents Cycling Competition is arranged 
at the same time 

 

Indigenous Youth Gathering 2011 - russisk deltakelse 
Journaldato:  09.02.2011 
Prosjektsøker:  Riddu Riddu Festivala As v/ Christina Hætta  
Prosjekttittel:  Indigenous Youth Gathering 2011 - russisk deltakelse   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Samisk kultursenter i Lujavre, Riddus kontor i Moskva 
Prosjektperiode: juli 2011 – juli 2011 
Totalkostnad:  295 000    
Tilskudd i %:  23,7 % 
Vedtak:  70 000 
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Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Prosjektet skal samle samisk- og annen urfolksungdom fra ulike steder i verden til en 5-dagers 
kunst- og kulturutveksling i Manndalen, Kåfjord kommune 19.-24.juli 2011. Rundt 40 deltakere 
forventes, deriblant en viss andel fra russisk side. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Indigenous Youth Gathering will gather around 40 indigenous youth, including Saami youth, to a 
five-day workshop on art and culture, in Manndalen July 19-24 2011.  

 

ExpLODE. A musical on diversity and equality in Barents region 
Journaldato:  22.08.2011 
Prosjektsøker:  Barents Regional Youth Council v/ Julia Lapshina 
Prosjekttittel:  ExpLODE. A musical on diversity and equality in Barents region   
Programområde: Ungdomsprogram 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: BYCO Murmansk, BRYC 
Prosjektperiode: 01.10.2011 – 01.01.2012 
Totalkostnad:  617 000    
Søknadssum:  397 000 
Søkt i %:  64,3 % 
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel, alle medlemsregionene 
Vedtak:  300 000 

 
Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Barents ungdomsråd skal arrangere en workshop som skal ende I en musical som handler om 
diversitet, likeverd og livskvalitet I Nordområdene. Prosjektet skal gi ungdom en mulighet til å 
oppdage regionens kvaliteter og muligheter. Det skal inviteres tilsammen 80 ungdommer fra 
Norge, Sverige, Finland og Russland I alderen 18-30 år. Det legges vekt på å sikre urfolks og 
minoriteters deltagelse. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Barents Regional Youth Council will arrange a musical workshop ”ExpLODE” 17.-21.November 
in Rovaniemi, Finland. The aim of the project is to show the Barents diversity, focusing on such 
questions as social equality and the quality of life in the North. The project will give youth an 
opportunity to discover the great perspectives of Barents region and work on creating and 
developing a positive image of North. The project will gather 80 youths from Norway, Sweden, 
Finland and Russia.  

 

Filmfest Salten - Barents Youth Film festival 2012 
Journaldato:  30.11.2011 
Prosjektsøker:  Salten Kultursamarbeid v/ Lisbeth Glanfield 
Prosjekttittel:  Filmfest Salten - Barents Youth Film festival 2012   
Programområde: Kultur, sport, antirasisme 
Søkers region: Nordland fylke 
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Prosjektpartnere: BYCO,Murmansk; Laanilan School,Oulu;Nordland fylke; Bodø kommune; 
Laug 

Prosjektperiode: 01.01.2012 – 30.04.2012 
Totalkostnad:  2 955 000    
Søknadssum:  180 000 
Søkt i %:  6,1 % 
Annen finans: Søkers og samarbeidpartneres egenandel, Nordisk kulturfond, DA-Bodø 
Vedtak:  150 000 

 
Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Denne festivalen som er todelt- en norsk og en internasjonal del, er et prosjekt for ungdom 
mellom 14 og 16 år som ønsker å lære mer om filmproduksjon fra A til Å fra profesjonelle 
filmmakere. Internasjonal del: Gjennom samarbeid i workshops lærer deltakerne å produsere 
film, og å få et kritisk og kreativt syn på film som medium. Det arrangeres en fire dagers 
internasjonal film workshop i Bodø 23.-26. April 2012, det skal inviteres 40 ungdommer fra 
Sverige, Island, Finland og Russland. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
This Film festival is an International project for young people aged 14‐ 16, as well as their 
teachers, who are interested in learning about the process of filmmaking from professional film 
makers. Through cooperation in workshops they will also learn how to gain a critical and creative 
view on film. They will create regional, cultural meeting places for young people who are 
interested in film as a media. There will be arranged a four days international workshop in Bodø 
23.-26. April 2012. 

 

Barents Sea Youth Conference 
Journaldato:  24.02.2011 
Prosjektsøker:  Stiftelsen Barentshavkonferanse v/ Trond Svenøe 
Prosjekttittel:  Barents Sea Youth Conference   
Programområde: Kompetanse og etntreprenørskap 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Barents Youth Cooperation Office, Murmansk State technical University 
Prosjektperiode: januar 2011 – mai 2011 
Totalkostnad:  1 050 000    
Søknadssum:  313 500 
Søkt i %:  29,9 % 
Innstilt beløp:  200 000  
Annen finans:  Der over 20 andre medfinansiører 
Vedtak:  200 000 

 
Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Stiftelsen Barentshavkonferanser arrangerer Barents Sea Youth Conference 2011 i Hammerfest 
i april. Formålet med konferansen er å gi ungdom i Barentsregionen ett innblikk i 
energisektorens fremtid og muligheter, samt rekruttere ungdom til en fremtidsrettet og moderne 
energi og petroleumsindustri i Barentsregionen.  Barents Sea Youth Conference skal bidra til å 
etablere nettverk mellom studenter i Norge, Sverige, Finland og Russland, Danmark, Island og 
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Grønnland, og slik skape en ny møtearena som synliggjør deres muligheter innen 
energisektoren i nord, samt motiverer dem til å søke spennende karrierer i Barentsregionen.”  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The Barents Sea Youth Conference will be held in Hammerfest April 2011.  They will gather 80 
students studying energy related subjects. Lecturers from energy companies, research, 
education and environmental establishment will be invited. Students from Russia, Finland, 
Denmark, Sweden, Norway, Island and Greenland can apply to participate at the conference.  
The conference will be adverted through all the major Universities in the Nordic countries, and at 
the Russian universities in the Barents region.  The majority of the participants at the conference 
will come from the Barents region. 

 

Deltakelse på konferansen Team 29 i Arkhangelsk 
Journaldato:  01.06.2011 
Prosjektsøker:  Troms fylkeskommune v/ Lene Hansen 
Prosjekttittel:  Deltakelse på konferansen Team 29 2011 i Arkhangelsk   
Programområde: Ungdomsprogram 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Arkhangelsk regional goverment, County Administrative Board of 

Norrbotten 
Prosjektperiode: 31.05.2011 – 31.08.2011 
Totalkostnad:  195 250    
Søknadssum:  130 250 
Søkt i %:  66,7 % 
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  120 000  

 
Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
I Arkhangelsk arrangeres det et årlig ungdomsforum Team 29, som for første gang i 2011 har en 
internasjonal del; "ungdoms initiativ for utvikling av Barentsregionen". Forumet arrangeres i 
tidsrommet 27.-31. juli og 10 ungdom fra ulike deler av Troms skal delta i en camp med 
tilsammen 46 deltakere fra hele Barentsregionen. Målet med forumet er å utvikle nettverk og 
skape prosjektideer for utvikling av kommuner på ulike områder. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
In the framework of the Arkhangelsk annual youth forum Team 29, there will in 2011 for the first 
time be held the International Section with the topic: Youth initiatives for municipal development. 
The forum will take place in Arkhangelsk on July 27-31, and youth from various municipalities in 
Troms will be selected for participation. The objective of participation is expanded crossborder 
contacts and networks among young people, and possible development of project ideas on 
municipal development in various fields. 

 

Advancing capacity in entrepreneurship among youth in the BEAR 
Journaldato:  14.10.2011 
Prosjektsøker:  Barentsinstituttet, UiT v/  
Prosjekttittel:  Advancing capacity in entrepreneurship among youth in the BEAR.  
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
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Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Northern Arctic Federal University, Murmansk State Humanities University 
Prosjektperiode: 07.10.2011 – 16.12.2011 
Totalkostnad:  178 728    
Søknadssum:  107 728 
Søkt i %:  60,3 % 
Annen finans: Søkers og samarbeidspartners egenandel, Lapland Institute for Tourism 
Vedtak:  80 000 

 
Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Barentsinstituttet, Det Nordlige Føderale Universitet(NARFU) og Lapplands Institutt for forskning 
og utdanning skal sammenarrangere et opplæringsseminar i Rovaniemi i uke 41, 10. til 14. 
oktober 2011. Tittelen er : "Utvikling av entreprenørskap ituristindustrien for ungdom i 
Barentsregionen." 21 personer deltar fra Barentsregionen, 12 av disse er unge mennesker som 
vil fåkunnskap og trening i nettverkssamarbeid, og i hvordan de kan bruke entreprenørskap i 
turistindustrien. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The Barents Institute, the Northern (Arctic) Federal University, and the Lapland Institute for 
Tourism Research and Education shallarrange a training seminar in Rovaniemi in Week 41, 
10‐ 14 October 2011. Entitled “Advancing entrepreneurship in the tourismindustry among youth 
in the Barents Region,” the seminar will have 21 participants from the Barents Region, this will 
betrained in the knowledge and skills of how to network and how to be entrepreneurial in the 
tourism industry. 

 

The Barents NGO and volunteers Forum 2011 
Journaldato:  29.04.2011 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Barents Regional Youth Council v/ Zhanna Guzenko 
Prosjekttittel:  The Barents NGO and volunteers Forum 2011   
Programområde: Aktivt medborgerskap/demokrati 
Søkers region: Annet 
Prosjektpartnere: BYCO, Murmansk 
Prosjektperiode: mai 2011 – oktober 2011 
Totalkostnad:  376 800    
Søknadssum:  155 800 
Søkt i %:  41,3 % 
Tilskudd i %:  40 % 
Innstilt beløp:  155 000  
Annen finans:  Samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  155 000 

 
Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Barents NGO Forum 2011 vil bli arrangert i Murmansk, 16 til 18 september 2011. Deltakerne er 
40 unge mennesker i alderen 16-26 år fra Norge, Sverige, Finland og Russland. Deltakerne er 
representanter for ulike grupper i samfunnet og har ulik bakgrunn. Målet er å stimulere unge 
menneskers bidrag til utviklingen av det sivile samfunn, deres deltakelse i frivillig arbeid og 
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politiske organisasjoner. I dette prosjektet gis unge mennesker mulighet til å delta på en stor 
konferanse om demokrati og det sivile samfunn der de får kunnskap og kan bygge nettverk. På 
konferansen skal frivillige organisasjoner bli oppfordret til å samarbeide internasjonalt om 
organisatorisk opplæring og demokratiutvikling. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The Barents NGO and Volunteers Forum 2011 will be arranged in Murmansk, September 16-18, 
2011. The participants are 40 young people from 16-26 years old from Norway, sweden, Finland 
and Russia. The participants should be representatives of different groups in society and have 
different backgrounds. The aim is to stimulate young people's contribution to the development of 
civil society, their participation in voluntary work and political organizations. In this project young 
people are given the opportunity to attend a major conference on democracy and civil society 
where they will get knowledge and build networks. At the conference non-governmental 
organizations will be encouraged to cooperate internationally on organizational training. 

 

We Love Finland 
Journaldato:  05.05.2011 
Prosjektsøker:  Barents Regional Youth Council v/ Isa Tolonen 
Prosjekttittel:  We Love Finland   
Programområde: Ungdomsprogram 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: BYCO,Murmansk: Kainu Region,Finland;Reggae Rock and Rights 

Tour,Sverige 
Prosjektperiode: 05.05.2011 – 30.11.2011 
Totalkostnad:  228 000    
Søknadssum:  128 000 
Søkt i %:  56,1 % 
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  90 000 

 
Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Vi <3 Finland er en ”kampanje” for å spre begeistring for Barentssamabeidet blant ungdom i 
Nord-Finland. Kampanjen tar sikte på å få fokus på Barentssamabeidet i tre nordlige regioner i 
Finland. Prosjektet inkluderer kreative workshops for å få lokal ungdom involvert i 
Barentssamarbeidet og samle lokale initiativ og ideer for det årlige BRYC arrangementet, som 
skal arrangeres i Rovaniemi høsten 2011. Workshops er planlagt i Kajaani, Oulu og Rovaniemi. 
Prosjektet skal gjøre BRYC og mulighetene Barentssamarbeidet godt kjent i Finland. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
We <3 Finland is a campaign to enthuse the finish youth for Barents cooperation. The campaign 
will aim to get a focus on Barentscooperation locally in three northern regions in Finland. The 
project include a tour of creative workshops to get local youth involved in Barents cooperation 
and gather local initiatives and ideas for the the annual BRYC event, which will take part in 
Rovaniemi in fall 2011. Stops are planned in Kajaani, Oulu and Rovaniemi, where the workshop 
team will meet youth and regional council representatives. The campaign will make BRYC and 
the opportunities Barents cooperation brings well‐ known in Finland. 
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Riddu Riddu Festivala  
 
Journaldato:  08.06.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Riddu Riddu Festivala AS v/ Ragnhild Eriksen  
Prosjekttittel:  Whats up North?   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Namgar Lkhasaranov 
Prosjektperiode: 20.07.2011 – 24.07.2011 
Totalkostnad:  108 200    
Søknadssum:  48 100 
Tilskudd i %:  44 % 
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel, UD 
Vedtak:  48 000 

 
Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Riddu Riddu ønsker å arrangere en  ungdomskonferanse, som skal samle samisk- og 
urfolksungdom fra nordområdene for å snakke om hva som opptar ungdom i Nordområdet. " 
Hva forener oss?" Innledere fra Russland, Canada og Sápmi inviteres, og all ungdom som 
besøker festivalen i alderen 13-30 er målgruppe for denne konferansen. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Riddu Riddu plans to organize a youth conference in connection to the festival, to which Sámi 
and indigenous youth from the North are invited  to talk about what concerns young people in 
the northern area. " What unites us?" Youth visiting the festival in age 13-30 years old is the 
target audience for this conference, and speakers are invited from Sápmi, Russia and Canada. 
 


