
PROSJEKTKATALOG 2012, KOMPETANSE 

Styrebeslutta: 

1. Barentsplus  
 
Journaldato:  30.09.11 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Høgskolen i Finnmark, Office for Barentsplus 
Prosjekttittel:  Barentsplus   
Programområde: Hovedprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: De fleste norske og russiske univ. og høgskoler i regionen 
Prosjektperiode: 01.08.12 – 01.10.15 
Totalkostnad:  2 587 500    
Søknadssum:  1 215 000 
Søkt i %:  46,9 % 
Tilskudd i %:  32,8 % 
Innstilt beløp:  850 000  
Annen finans:  EK 
Vedtak:  850 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Barentsplus er et utvekslingsprogram for studenter og lærere i den norsk/russiske 
Barentsregionen. Norske og russiske institusjoner kan søke stipendmidler til studenter som 
vil ta studiepoeng eller ha praksisopphold ved en partnerinstititusjon studieåret 2012/13, til 
lærerutveksling og samarbeid innen undervisning og forskning. Søknadsfristen er 15. mars 
for både norske og  russiske partnerrinstitusjoner. Barenstplus er et effektivt verktøy for 
utdanningssamarbeid på tvers av den norsk-russiske grensen.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Barentsplus is a Mobility Program for students and academic staff in the Russian/Norwegian 
Barents region. Norwegian and Russian institutions may apply for funding for cooperation in 
research and education and for students who would like to take credits or have a placement 
at a partner institution the academic year 2012-13. The application deadline will be the 15th 
of March. Barentsplus is a useful tool for the vital cross-border cooperation in higher 
education.   

 

2. PRACTICE FUTURE - A Business Innovation Student Network in the 

 Barents Region  

Journaldato:  14.10.2011 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Høgskolen i Finnmark v/Peter Fischer 
Prosjekttittel:  PRACTICE FUTURE - A Business Innovation Student Network in the
   Barents Region  
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 



Prosjektpartnere: Murmansk Humanities Institue, Ptrozavodsk University;Murmansk 
   State 
Prosjektperiode: 01.03.2012 – 31.12.2014 
Totalkostnad:  1 535 800    
Søknadssum:  215 000 
Søkt i %:  14,0 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  645 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel, Finnmark fylke, Kolarctic 
Vedtak:  645 000       

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 

PRACTICE FUTURE ‐ Studenter og lærere ved fem universiteter i Barentsregionen og lokale 
SMB vil samarbeide i et ”Åpentinnovasjonsprosjekt”. Målet er å utvikle forretningsideer og 
businessmodeller som kan brukes av reelle bedrifter. Internasjonalestudentgrupper vil jobbe i 
lag på en webbasert plattform. Hvert semester i prosjektperioden skal løse problemstillinger 
til minstett lokalt firma i regionen. Etter at den webbaserte perioden er avsluttet vil alle 
studentgruppene møtes for et ca. 10 dagersinnovasjons‐ og utviklingsverksted med firmaet 
på deres hjemmeplass, der forretningsideene og forretningsplanenevidereutvikles og 
presenteres. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
PRACTICE FUTURE ‐  Students and faculty staff from five universities as well as SM 
Enterprises in the Barents Region will cooperate in an Open Innovation network. The aim is 
to develop practically relevant business ideas and business models. International student 
groups will work together on a virtual lab towards at least one firm’s assigned task per 
semester and then meet each other and the companies in question for a 10‐ days business 
innovation workshop in the company's place. Business ideas and implementation plans will 
be developed and presented. The three‐ year project intends to serve as a sustainable 
cooperation to be expanded to a larger network later on. 

 

3. Forprosjekt - Utveksling av program for praktisk kunnskapsutveksling    

   fiskeri - Norge - Russland  

Journaldato:  01.10.2012 
Saksbehandler: Claus Bergersen 
Prosjektsøker:  Norges Kystfiskarlag/ Servicekontoret v/ Hilde Rødås Johnsen 
Prosjekttittel:  Forprosjekt - Utveksling av program for praktisk kunnskapsutveksling    
   fiskeri - Norge - Russland  
Programområde: Hovedprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Association of the coastal fishing industrialist and farms of Murman, 
Prosjektperiode: 01.10.2012 – 01.03.2013 
Totalkostnad:  650 000    
Søknadssum:  455 000 
Søkt i %:  70 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  220 000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  120 000  



 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
Prosjektet er en videreføring av tidligere samarbeidsprosjekt mellom Norges Kystfiskarlag og 
Association of the Coastal Fishing, Industrialists and Farm of Murman, finansiert gjennom 
Barentssekretariatet. Prosjektet er et seks måneders forprosjekt med det 

formål å utvikle og tilrettelegge for et 3‐årig utvekslingsprogram mellom Norge og Russland 
på fiskeriområdet. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
The project continues earlier project of cooperation between The Norwegian Coastal 
Fishermen`s union and the Association of the Coastal fishing, Industrialists and Farm of 
Murman, financed throug The Barents Secretary. The project is a 6‐months pre project 

with the goal of developing and organize a 3‐year exchange program between Norway and 
Russia within fishery. 

 

Administrativt avgjort: 

1. Arctic Frontiers 2012: Energies of the High North  
 
Journaldato:  10.11.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Arctic Frontiers v/ Reinhold Fieler 
Prosjekttittel:  Arctic Frontiers 2012: Energies of the High North   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Northern Arctic Federal University, Arkhangelsk; Raipon; 
PINRO,Murmans 
Prosjektperiode: 09.11.2011 – 31.07.2012 
Totalkostnad:  5 600 000    
Søknadssum:  300 000 
Søkt i %:  5,4 % 
Tilskudd i %:  4,5 % 
Innstilt beløp:  250 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel, deltakeravgift, diverse 
konsort 
Vedtak:  250000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Vedlikeholde russisk interesse i Arctic Frontiers, bl.a. ved fokusering på felles utfordringer i 
energisektoren og samfunnsutvikling i forbindelse med den. Markedsføring i Russland ved at 
Arctic Frontiers er et utstillingsvindu for arktisk kompetanse i Norge innen energi og miljø. 
Økt tilgjengelighet for flest mulig russere: simultantolket live på internett og i salen til russisk, 
engelsk, norsk. Viderebygge norsk ‐  russiske nettverk innen forskning, politikk, forvaltning 
og næringsliv.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Maintain interest and publicity of Arctic Frontiers as meeting arena, also for Russians. 

Focusing on joint challenges in the energysector and the associated development of society 



in the Arctic. Market the conference in Russia as show case for energy andenvironemnt 

related know‐how. Give access fo 

2. Samarbeidsavtale TBBL-NP Paritet 

Journaldato:  17.11.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Tromsø boligbyggelag AL v/ Roy Harald Jakobsen 
Prosjekttittel:  Samarbeidsavtale TBBL-NP Paritet   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: NP Paritet, Murmansk; Husbanken 
Prosjektperiode: 01.01.2012 – 31.12.2012 
Totalkostnad:  800 000    
Søknadssum:  399 000 
Søkt i %:  49,9 % 
Tilskudd i %:  26,25 % 
Innstilt beløp:  210 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  210 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Formålet med prosjektet er erfaringsoverføring fra Tromsø Boligbyggelag til russisk 
samarbeidspartner NP Paritet for drift ogforvaltning av boligselskaper, økonomisk og teknisk 
kompetansebygging gjennom møter og seminarer i Tromsø og Murmansk iløpet av 2012, 
med tanke på forbedring av bo og levekår i Murmanskregionen. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The project's objective is the transfer of experience from Tromsø Boligbyggelag to the 
Russian partner NP Paritet for theoperation and management of housing associations, 
financial and technical capacity building through meetings and seminars inTromsø and 
Murmansk in 2012, in terms of improvement of housing and living conditions in the 
Murmansk region. 
 

3. Kolonialisering av Kolakysten, et dokumentasjons- og utstillingsprosjekt 

 
Journaldato:  11.10.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Varanger Museum IKS v/ Sigrid Skarstein 
Prosjekttittel:  Kolonialisering av Kolakysten, et dokumentasjons- og utstillingsprosjekt  
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk museum of regional stydies, Institute for Ecological 
problems 
Prosjektperiode: 01.01.2012 – 31.12.2012 
Totalkostnad:  470 000    
Søknadssum:  320 000 
Søkt i %:  68,1 % 
Tilskudd i %:  53,1 % 
Innstilt beløp:  250 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel, Norsk Kulturråd 



Vedtak:  250 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Varanger Museum og samarbeidspartnere fra Russland, Norge og Finland, vil gjennom et 
dokumentasjons og utstillingsprosjekt vise hvordan russere, nordmenn og finlendere levde i 
lag på Kola‐ kysten i perioden 1860 til 1940, sett i sammenheng med kontakten i perioden 
både før og etter. Ustillingen vil bli vist i ulike museum i de respektive landene, og den vil bli 
lansert sommeren 2012, også på nettet, sammen med utstillingshefte og artikkelsamling. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Through a documentation and exhibition project, Varanger Museum and our partners from 
Russia, Norway and Finland, will show how Russians, Norwegians and Finns lived together 
on the Kola coast between 1860 and 1940, in the context of the contact in the period both 
before and after. The exhibition will be displayed in various museums in the respective 
countries and will be launched in summer 2012, also on the net, together with the exhibition 
booklet and a collection of articles. 

 
4. Felles kulturarv, historie og folketradisjoner. Møte i Norge 

Journaldato:  16.01.2012 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Lyngheim barneskole v/ Natalya Forsbakk  
Prosjekttittel:  Felles kulturarv, historie og folketradisjoner. Møte i Norge   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Skole 48, Petrozavodsk 
Prosjektperiode: 01.04.2012 – 31.05.2012 
Totalkostnad:  214 700    
Søknadssum:  149 500 
Søkt i %:  69,6 % 
Tilskudd i %:  65,2 % 
Innstilt beløp:  140 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  140 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Prosjektet er en videreutvikling av vennskapelige forhold mellom barneskoler i Mo i Rana og 
Petrozavodsk. 12 elever og 3 lærerefra hver skole skal få studere felles kulturarv innen 
historie og folketradisjoner gjennom undervisning og praksis arbeid. De skalbesøke 
hverandre for å få felles opplæring og opplevelse. En del arbeid skal gjennomføres i for‐ og 
etterkant av besøkene.Prosjektet er todelt. Dette er den første delen, der russiske elever og 
lærere reiser til Norge. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
These project is a further development of the friendly relationships between primary schools 
in Mo i Rana and Petrozavodsk. 12pupils and 3 teachers from each school should study the 
common cultural heritage in history and folk traditions during theprocess of teaching and 
practical work. They will visit each other to get common teaching and experience. Some work 



will becarried out befor and after the visits.The project includes two parts. This is the first 
part, where Russian pupils and teachers travel to Norway. 
 

5. Venuspassasjen 2012 

Journaldato:  22.01.2012 
Saksbehandler: Trude Elisabeth Pettersen 
Prosjektsøker:  Vardøhus Festnings Venner v/ Turid Ramleth 
Prosjekttittel:  Venuspassasjen 2012   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Lomonosovs institute, The Northern Arctic Federal University 
Prosjektperiode: 01.06.2012 – 06.06.2012 
Totalkostnad:  750 000    
Søknadssum:  245 000 
Søkt i %:  32,7 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  50 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel + merknader 
Vedtak:  50 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Vardøhus Festnings Venner arrangerer en festival og konferanse med internasjonal 
deltagelse som markering av Venus sin passasje over solskiva 6. juni om natta. Konferansen 
trekker tråder til Maximilian Hell og Mikhail Lomonosov, og belyser Nordområdene sin plass i 
verdenshistorien innenfor astromoni og vitenskap. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Vardøhus Fortress Friends is organizing a festival and conference with international 
participation as a celebration of Venus's passage of the Sun 6 June on the night. The 
conference draws threads to Maximilian Hell and Mikhail Lomonosov, and highlights the 
North's historical place in astromoni and science. 

 
6. Elevutveksling Pasvik fhs - Skole 31 Murmansk  

Journaldato:  26.01.2012 
Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Pasvik folkehøgskole v/ Ketil Foss 
Prosjekttittel:  Elevutveksling Pasvik fhs - Skole 31 Murmansk   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Skole 31, Murmansk 
Prosjektperiode: 29.01.2012 – 30.03.2012 
Totalkostnad:  68 400    
Søknadssum:  31 000 
Søkt i %:  45,3 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  31 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  31 000 

 



Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Formålet er å skape et nettverk mellom norsk og russisk ungdom gjennom gjensidige besøk i 
hverandres land. Ungdom fra Pasvik folkehøgskole reiser til Murmansk i februar og bor privat 
hos elever på Skole 31. Elever fra Skole 31 reiser til Pasvik fhs i mars. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The purpose is to create a network between Norwegian and Russian youth through 
reciprocal visits to each others' countries.Young people from Pasvik folk travel to Murmansk 
in February and stays in private homes of students at School 31 Pupils fromSchool 31 visit 
Pasvik FHS in March. 

 
7. A new decade: change and continuity in Russia- Norwegian cooperation 

and labor migration   
 
Journaldato:  03.02.2012 
Saksbehandler: Trude Elisabeth Pettersen 
Prosjektsøker:  Norut Northern Research Insititute v/ Marit Aure 
Prosjekttittel:  A new decade: change and continuity in Russia- Norwegian 
cooperation and labor migration   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Luzin Institute for Economic studies, Kola Science Centre 
Prosjektperiode: 01.03.2012 – 30.11.2012 
Totalkostnad:  111 000    
Søknadssum:  77 000 
Søkt i %:  69 % 
Tilskudd i %:  45 % 
Innstilt beløp:  70 000  
Annen finans:   
Vedtak:  50 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Norut Tromsø og Luzin Institute for Economic Studies ved Kola Science Centre skal forske 
på de praktiske, økonomiske og kunnskasbaserte mulighetene for et nytt prosjekt om 
russisk-norsk økonomisk samarbeid og arbeidsinnvandring. Se på mulighetene for 
petroleums- og gruveindustrien og økologiske spørsmål i samme eller andre lokasjoner. 
Målet er å utarbeide et nytt og større prosjekt som skal følge opp de unike erfaringene fra 
feltarbeid og analyse på 1990-2000-tallet.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Norut Tromsø  and Luzin Institute for Economic Studies of the Kola Science Centre will 
explore the practical, economic and knowledgebased possibilities for a new project on 
Russian –Norwegian economic cooperation and labor migration. The possibilities of 
broadening the theme to include the petroleum and mining sector and environmetal issues in 
the same or other locations will be examined. The aim of the project is to develop a new and 
bigger project, following up on the unique previous experience from fieldwork and analysis in 
the late 1990‐ ties and early 2000. 

 



8. Arktisk miljøforståelse 2 

Journaldato:  22.02.2012 
Saksbehandler: Trude Elisabeth Pettersen 
Prosjektsøker:  Nordkapp maritime fagskole og vgs v/ Torgeie Erling Samuelsen 
Prosjekttittel:  Arktisk miljøforståelse 2   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Skole nr. 6, Murmansk 
Prosjektperiode: 04.03.2012 – 30.09.2012 
Totalkostnad:  127 000    
Søknadssum:  82 000 
Søkt i %:  64,6 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  50 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  50 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Da Gasprom skal etablere et opplæringassenter i Murmansk for oljevern i samarbeid med 
skole nr. 6, er en blitt enig om åarrangere et siste møte i Honningsvåg hvor en i samarbeid 
med norske oljeselskap (ENI)skal gjennomgå oljevernkursopplegget ved simulatoren i 
Honningsvåg. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
A meeting in Honningsvåg between school nr. 6 in Murmansk, Gasprom, ENI,and Nordkapp 
maritme fagskole to study oil protection courses. 

 
9. Adventure Tourism  

 
Journaldato:  28.02.2012 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Høgskolen i Finnmark v/ Per Møller 
Prosjekttittel:  Adventure Tourism   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk Humanities University 
Prosjektperiode: 12.04.2012 – 15.05.2012 
Totalkostnad:  90 600    
Søknadssum:  40 000 
Søkt i %:  44,2 % 
Tilskudd i %:  44,2 % 
Innstilt beløp:  40 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  40 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 



HiF og MSHU planlegger å utvikle og gjennomføre et felle kurs i villmarksturisme (Adventure 

tourism). Den praktiske delen avkurset skal gjennomføres i Alta i perioden fra 12. ‐ 18 april 
2012.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
University College of Finnmark and Murmansk State Humanities University plan to carry out 
a joint course in Adventure Tourism.The practical part of the project is to be carried out in 

Alta 12. ‐ 18. April 2012. 
 

10. Breaking cultural stereotype in the Barents region 

Journaldato:  29.02.2012 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Liv Ragnhild Evjen 
Prosjekttittel:  Breaking cultural stereotype in the Barents region   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Institutt for filologi og tverrkulturell kommunikasjon, Arkhangangelsk 
Prosjektperiode: 27.03.2012 – 29.03.2012 
Totalkostnad:  65 800    
Søknadssum:  13 100 
Søkt i %:  19,9 % 
Tilskudd i %:  19 % 
Innstilt beløp:  13 000  
Annen finans:  Lektorpuljen, Generalkonsulatet i Murmansk 
Vedtak:  13 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Institutt for filologi og tverrkulturell kommunikasjon ved det Nordlige (Arktiske) Føderale 
Universitet i Arkhangelsk arrangerer etfaglig seminar 27.‐29. mars 2012. De har invitert fire 
forelesere fra Norge, tre fra Finland og to fra Sverige til å komme tilArkhangelsk og holde 
forelesninger og workshops for de russiske studentene innafor disse tre språkfagene. 
Emnene forundervisninga kretser alle rundt hovedtemaet tverrkulturell kommunikasjon og 

stereotypier i Barents‐regionen. Målet forprosjektet er å videreføre samarbeidet mellom 
N(Ar)FU og andre læresteder i Barents‐regionen, og ikke minst å øke studentenesbevissthet 
og interesse rundt kommunikasjon og samhandling i regionen. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The Institute of Philology and Intercultural Communication at the Northern (Arctic) Federal 
University in Arkhangelsk will behosting a seminar from the 27th to the 29th of March 2012. 
They have invited four lecturers from Norway, three from Finland and two from Sweden to 
Arkhangelsk to give lectures and conduct workshops for our students. The topics will all be 
within the field of intercultural communication and stereotypes in the Barents Region. The 
aim of the project is continuing the cooperationbetween N(Ar)FU and other universities in the 
Barents Region, and rising the students' consciousness and interest forcommunication and 
cooperation in the region. 

 
 



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

Journaldato:  10.11.2011 
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: 27.04.2012 – 05.05.2012 
Totalkostnad:  436 500    
Søknadssum:  300 700 
Søkt i %:  68,9 % 
Tilskudd i %:  57,2 % 
Innstilt beløp:  250 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  250 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
12 elever og 5 voksne fra Mo Ungdomsskole planlegger å besøke skole nr 48 i Petrozavodsk 
i april/mai 2012. .Dette er andre del av et prosjekt som startet i september 2011, hvor den 
russiske siden besøkte Norge.  Prosjektet skal ha fokus på naturfag og biologi. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
12 students and 5 teachers from Mo Ungdomsskole plan to visit School no 48 in 
Petrozavodsk in April/May 2012. This is the second part of a project started in September 
2011, when the Russian side visited Norway. The focus of the project is science and biology 

 
12. Barentslook 2012  

 
Journaldato:  09.03.2012 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Kirkenes Videreggående skole v/ Margita Dahlin Skau 
Prosjekttittel:  Barentslook 2012   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk Technological College of Services, Feil Farge, Norge 
Prosjektperiode: 01.04.2012 – 31.12.2012 
Totalkostnad:  130 000    
Søknadssum:  87 000 
Søkt i %:  66,9 % 
Tilskudd i %:  46,1 % 
Innstilt beløp:  60 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel, Troms fylke 
Vedtak:  60 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 



Elever fra Kirkenes og Murmansk deltar i en felles motevisning under Barentsspektakel 2012 
i regi av designere fra Feil Farge i Tromsø, og skal gjennomføre en felles workshop med 
temaet redesign i Murmansk, også i regi av Feil Farge. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Students from Kirkenes and Murmansk participatring in a common Fashion show during 
Barentsspektakel 2012, and cooperate in a workshop on redesign in Murmansk. Both events 
under the guidance of designers from Feil Farge in Tromsø. 
 

13. Young Scientists in the Barents region  
 
Journaldato:  13.03.2012 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Tromsø kommune v/ Marina Zyryanova 
Prosjekttittel:  Young Scientists in the Barents region   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Se merknad 
Prosjektperiode: 01.01.2013 – 31.01.2016 
Totalkostnad:  8 219 401    
Søknadssum:  133 300 
Søkt i %:  1,6 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  399900  
Annen finans:  Søkers og russisk egenandel + merknad 
Vedtak:  399 900 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Målsettingen er å forsterke og fremme muligheter for ungdom i Nordområdene gjennom å 
fremme interessen til barn og unge iforskning og vitenskap, spesielt på områder som er 
knyttet til Nordområdene. Gjennom felles aktiviteter vil prosjektet skapesterkere bånd og 
sørge for bedre forståelse mellom barn og unge i Barentsregionen. Prosjektet skal jobbe mot 
at skolersamarbeider med universiteter, høgskoler og næringslivsaktører slik at flere blir 
interessert i vitenskap, og spesielt med tanke påfremtidig behov for kompetanse og for å 
oppmuntre flere unge mennesker til å velge å bo i regionen. På lang sikt vil prosjektetbidra til 
utvikling av vitenskapelig, sosial og økonomisk potensial av Barentsregionen. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The overall aim of the project is to strengthen and promote the opportunities for youth in the 
high north by means of promotingthe interest of children and young people in research and 
science, particularly in areas related to the High North. Throughcommon activities the project 
contributes to closer ties and better understanding between children and youth in the 
Barentsregion. The project will work toward that schools cooperate with universities, 
colleges, trade and industry so that more youngpeople become interested in research, 
especially with respect to future needs in qualified specialists and to encourage moreyoung 
people to choose to stay in the region. In the long run the project will contribute to scientific, 
social and economicdevelopment in the Barents region. 

 
 



14. Summer (Autumn) school for fisheries students in Murmansk and 

Tromsø   

Journaldato:  27.02.2012 
Saksbehandler: Jonas Sjøkvist Karlsbakk 
Prosjektsøker:  Faculty of Biosciences, Fisheries and Economics,Uit v/ Jens Revold 
Prosjekttittel:  Summer (Autumn) school for fisheries students in Murmansk and 
Tromsø   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk State Technical University 
Prosjektperiode: 15.08.2012 – 31.12.2012 
Totalkostnad:  575 000    
Søknadssum:  280 000 
Søkt i %:  48,7 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  280 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidopartners egenandel 
Vedtak:  280 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Hovedtanken med dette prosjektet er å gi fiskeri og marint orienterte studenter fra Russland 
og Norge, med forskjellig type faglig bakgrunn, en mulighet for sammen å delta i "sommer‐
eller høst‐ skolen" i fiskerikunnskap. Skolen vil gi en bred tilnærming til å forstå muligheter og 
utfordringer innen fiskeriforvaltning i vid forstand i Barentsregionen. Skolen skal delvis holdes 
i Murmansk og delvis i Tromsø fra tidligst 15. august til senest 31. desember hvert år. 
Fremtredende forskere, næringslivfolk og ansatte i offentlig forvaltning vil inviteres til å gi 
forelesninger og delta i faglige diskusjoner. Skolen gir også grunnlag for å søke midler fra 
andre kilder for en mer utvidet satsing innen utdanning på høyere nivå samt forskning. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The main aim of the project is to encourage students from Norway (Tromsø) and Russia 
(MSTU, MSHU and MMFC) with various scientific background to converge for the intensive 
study course (“Summer or Autumn school”) providing an integral approach to managing 
fisheries potentials and€  €  challenges€  €  in the Barents region. It is also the forerunner for 
a more expanded, longer term programme consisting of PhD and Masters stipends for 
Russian candidates to ongoing programs in Tromsø, as well as new English taught course 
realization (Marine biology/Fisheries management) in Murmansk, teacher exchange, joint 
conferences and seminars. The school will be held partly in Murmansk and partly in Tromsø 
from August, 15th (earliest) up to Dec. 31st (the latest). Leading researchers, representatives 
from the fishing industry, representatives of the regional government will be invited to give 
lectures, share experience and participate in panel discussions. The number of students 
involved from Norwegian and Russian side is 8 to 10 from each side ‐  in total between 16 
and 20. In addition comes staff (professional and administrative) on both sides involved in 
coursing,  workpaper write‐ ups, excursions and seminars. All in all the total number of staff 
and students involved will comprise 12‐ 13 from both sides. 

 
15. Pensjonistkurs Pasvik folkehøgskole  

Journaldato:  27.04.2012 
Saksbehandler: Trude Elisabeth Pettersen 



Prosjektsøker:  Pasvik folkehøgskole v/ Åsmund Røst 
Prosjekttittel:  Pensjonistkurs Pasvik folkehøgskole   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Foreningen Norge Karelia,Petrozavodsk; Skole 31, Murmansk 
Prosjektperiode: 06.08.2012 – 13.08.2012 
Totalkostnad:  193 900    
Søknadssum:  85 200 
Søkt i %:  43,9 % 
Tilskudd i %:  41,2 % 
Innstilt beløp:  80 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  80 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Pasvik Folkehøgskole skal arrangere pensjonistkurs ofr norske og russiske pensjonister til 
sommeren. Det skal delta 16 norske og 16 russiske pensjonister i perioden 06.08-13.08. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Pasvik Folkehøgskole plans to arrange a course for retired people from Norway and Russia 
this usmmer. A total of 16 Norwegian and 16 Russian people will participate. 

 
16. Språkkurs og kulturdager på Pasvik folkehøgskole  

 
Journaldato:  24.04.2012 
Saksbehandler: Trude Elisabeth Pettersen 
Prosjektsøker:  Pasvik folkehøgskole v/ Åsmund Røst 
Prosjekttittel:  Språkkurs og kulturdager på Pasvik folkehøgskole   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Skole 31, Murmansk 
Prosjektperiode: 25.06.2012 – 06.07.2012 
Totalkostnad:  402 000    
Søknadssum:  78 000 
Søkt i %:  19,4 % 
Tilskudd i %:  17,4 % 
Innstilt beløp:  70 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  70 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Pasvik Folkehøyskole skal avholde kurs i norsk, finsk, samisk og russisk språk og kultur i 
sommer. Slike kurs har blitt holdt i en årrekke og har samlet (hovedsaklig) pensjonister fra 
Norge, Finland og Russland. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 



Pasvik Folkehøyskole plans to arrange courses in the languasge and culture of Norway, 
Finland, Russia and Sapmi this summer. Such courses have been arranged for many years 
and have gathered (mostly) elderly people from Norway 
 

17. Praktikanter i praksisopphold til Norsk Landbruk fra Russland 

Journaldato:  13.04.2012 
Saksbehandler: Jonas Sjøkvist Karlsbakk 
Prosjektsøker:  Landbruk Nord v/ Unni Furumo 
Prosjekttittel:  Praktikanter i praksisopphold til Norsk Landbruk fra Russland   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Arkhangelsk Agrarnyj Tekhnikum; Fylkesmennene i Troms og 
Finnmark 
Prosjektperiode: 01.05.2012 – 31.12.2012 
Totalkostnad:  445 750    
Søknadssum:  222 875 
Søkt i %:  50 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  180 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel, Fylkesmennene i Troms og 
F 
Vedtak:  180 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Arkhangelsk Agrarnyj Tekhnikum landbruksskole, Fylkesmannen i Finnmark og Troms, 
Høyskolen i Nord Trøndelag og Landbruk Nord har hatt samarbeid "folk til folk" med formål å 
gi studentene et praksisår som prakikant på Norske gårder og videre som avløser. I tillegg 
har flere av praktikantene tatt videre utdanning på høyskolen i Nord Trøndelag og noen har 
stillinger i Norge, mens andre er reist hjem etter endt praksisperiode og utdanning til 
Russland. Dette har vært en vellykket utveksling for både Norsk og Russisk landbruk. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Arkhangelsk Agrarnyj Tekhnikum agricultural school, the County Governor of Finnmark and 
Troms, North Trondelag University College of Agriculture North has been cooperating 
"people to people" with the purpose to give students a prakikant of practicethat the 
Norwegian farms and on as substitute. In addition, a number of trainees taken further 
education college in North Trondelag and some positions in Norway, while others have gone 
home after the practice period, and education in Russia. This has been a successful 
exchange for both Norwegian and Russian agriculture.  

 
18. Develpoment of the Circumpolar Studies Curriculum 

Journaldato:  26.03.2012 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Universitetet i Nordland v/ Marit Sundet 
Prosjekttittel:  Develpoment of the Circumpolar Studies Curriculum   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Se merknader 
Prosjektperiode: 01.07.2012 – 30.06.2014 



Totalkostnad:  525 000    
Søknadssum:  200 000 
Søkt i %:  38,1 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  150 000  
Annen finans:  Søkers og russisk egenandel, Arktisk Universitet 
Vedtak:  150 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Universitetet i Nordland og Høgskolen i Finnmark gjør bruk av sju nettbaserte nordområdkurs 
utviklet av Arktisk Universitet(UArctic). Studenter fra Nord‐Vest Russland er den største 
studentmassen som gjør bruk av dette programmet gjennom disse toinstitusjonene. 5 av 
kursene er oppdatert og Universitetet i Nordland søker om finansiering til å oppdatere de to 
gjenværendekursene. Prosjektet omhandler å skrive ca 20 forskningsbaserte forelesninger 
som omhandler ulike folkegrupper og ulike kulturer i hele den arktiske regionen. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The University of Nordland and Finnmark College makes use of seven online courses with 
high north relevant issues developed by the University of the Arctic (UArctic). Students from 
the North‐West Russia is the largest student population that makes use of this program 
through these two institutions. 5 of the courses are updated and the University of Nordland 
applying for funding to update the two remaining courses. The project is about to write about 
20 research‐based lectures about different people andcultures in the North. 

 
19. Barentsvetsamarbeid 

Journaldato:  28.02.2012 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Veterinærinstituttet Nord-Norge v/ Geir Bornø 
Prosjekttittel:  Barentsvetsamarbeid   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Comittee on Veterinary and wildlife, Murmansk + merknad 
Prosjektperiode: 15.10.2012 – 17.10.2012 
Totalkostnad:  205 000    
Søknadssum:  135 000 
Søkt i %:  65,9 % 
Tilskudd i %:  39 % 
Innstilt beløp:  80 000  
Annen finans:  Søkers og russisk samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  80 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Et nordisk‐ russisk samarbeid over landegrensene i Barentsregionen. Veterinærmedisinsk 
samarbeid innen beredskap, forvaltning og forskning. Utvekslingsprogram mellom forskere 
over landegrensene Norge‐ Russland. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 



International collaboration between Nordic countries and Russia in the Barents Region. 
Veterinary collaboration program regarding emergency, management and research. 
Exchange program for scientists between Norway and Russia. 

 
20. Felles kulturarv, historie og folketradisjopner 

Journaldato:  26.03.2012 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Lyngheim barneskole v/ Natalya Forsbakk 
Prosjekttittel:  Felles kulturarv, historie og folketradisjoner   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Skole 48, Petrozavodsk 
Prosjektperiode: 01.05.2012 – 30.09.2012 
Totalkostnad:  562 820    
Søknadssum:  347 160 
Søkt i %:  61,7 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  200 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  200 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Prosjektet er en videreutvikling av vennskaps forholdet mellom barneskoler i Mo i Rana og 
Petrozavodsk. 12 elever og 3 lærerefra hver skole skal få studere felles kulturarv innen 
historie og folketradisjoner gjennom undervisning og praksis arbeid. De skalbesøke 
hverandre for å få felles opplæring og opplevelse. En del arbeid skal gjennomføres i for‐ og 
etterkant av besøkene. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
This project is a further development of the friendly relationships between primary schools in 
Mo i Rana and Petrozavodsk. 12pupils and 3 teachers from each school should study the 
common cultural heritage in history and folk traditions during theprocess of teaching and 
practical work. They will visit each other to get common teaching and experience. Some work 
will becarried out befor and after the visits. 

 
21. Barents Border Dialogue, Providing data, promoting cooperation 

Journaldato:  07.05.2012 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Barentssekretariatet v/ Atle Staalesen 
Prosjekttittel:  Barents Border Dialogue, Providing data, promoting cooperation   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Barentssekretariatets Russlandskontor, Arctic Center,Rovaniemi 
Prosjektperiode: 01.11.2012 – 31.10.2012 
Totalkostnad:  1 031 209    
Søknadssum:  380 000 
Søkt i %:  36,8 % 
Tilskudd i %:  36,8 % 



Innstilt beløp:  380 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel, Kolarctic Norge 
Vedtak:  380 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
The idea behind the project is to make as much as possible relevant existing data on 
borderland developments and cross‐ border relations easily available with the application of 
fun and user‐ friendly data visualization tools in an online so‐ called data center. The target 
area includes the regions of Finnmark, Lapland and Murmansk, and regional media, the 
three countries' statistical authorities, and three regional chambers of commerce are included 
in key project activities. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The idea behind the project is to make as much as possible relevant existing data on 
borderland developments and cross‐ border relations easily available with the application of 
fun and user‐ friendly data visu 
 

22. BWWB Barents Women Without Borders   
 
Journaldato:  29.05.2012 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  BWWB; Barents Women Without Borders v/ Hanne Sofie Roaldsen  
Prosjekttittel:  BWWB Barents Women Without Borders    
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk Consulting Group; Nina Danielsen; Elin Sabbasen; Tine 
Larsen; 
Prosjektperiode: 01.06.2012 – 30.06.2014 
Totalkostnad:  1 110 000    
Søknadssum:  395 000 
Søkt i %:  35,6 % 
Tilskudd i %:  27 % 
Innstilt beløp:  300 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel, Troms og Finnmark fylke 
Vedtak:  300 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
BWWB “Barents Women Without Borders” er en nyskapende ideell organisasjon som skal i 

tidsrommet juni 2012‐juni 2014 bygge opp en sterk kvinneorganisasjon med Norske og 
Russiske kvinnelige entreprenører og bedriftsledere.Gjennom et spesialutviklet 
nettverksprogram skal det dras nytte av hverandres kompetanse, profilering og utveksle 
erfaring.Medlemskapet skal bidra til økt samarbeidet, vekst, B2B, ta mere plass i 
nordområdestrategiene, motivere og gi guts til åinspirere flere til å starte egen bedrift. 
 
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. BWWB will establish a new organizationthat will bring together several women's 
networks in the region. 

 
23. Public-Private Partnership in Barents Tourism /second year 

Journaldato:  28.03.2012 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Barentsinstituttet, UiT v/ Svein Helge Orheim 
Prosjekttittel:  Public-Private Partnership in Barents Tourism /second year)   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk State Humanities University, Rovaniemi University of 
Applied 
Prosjektperiode: 01.01.2012 – 31.12.2012 
Totalkostnad:  3 423 877    
Søknadssum:  230 000 
Søkt i %:  6,7 % 
Tilskudd i %:  2,3 % 
Innstilt beløp:  150 000  
Annen finans:  Søkers og russisk egenandel, Interreg 
Vedtak:  80 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Prosjektet skal gjennom et utstrakt samarbeid med ulike institusjoner og organisasjoner fra 
Barentsregionen søke å bidra til en forbedret utvikling av turist industrien. Dette skal skje 
gjennom et utstrakt samarbeid mellom private og offentlige aktører der forskning, målrettet 
utdanning og kapasitetsskalering vil stå sentralt. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The cooperating institutions and organisations from all over the Barents region will contribute 
to improving the development oftourism industry. In the project we support the economic and 
social development by in the project’s target region.Specific objective of the proposed action 
is creation and initiation of development mechanisms in long term public privatepartnership 
for the tourism industry on all stakeholder levels, such as applying research, improve 
teaching and and capacitybuilding on a large scale. 
 

24. Internasjonalisering av praksis, komparativ læring, grunnleggende 
ferdigheter og pedagogiske praksiser i russisk-norsk perspektiv   

 
Journaldato:  07.03.2012 
Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Høgskolen i Finnmark v/ Hilja Huru 
Prosjekttittel:  Internasjonalisering av praksis, komparativ læring, grunnleggende 
ferdigheter og pedagogiske praksiser i russisk-norsk perspektiv   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Northern State University, Arkhangelsk; Herzen Statlige pedagogiske 
un 
Prosjektperiode: 01.09.2012 – 31.08.2013 
Totalkostnad:  1 561 550    



Søknadssum:  395 550 
Søkt i %:  25,3 % 
Tilskudd i %:  11 % 
Innstilt beløp:  172 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel, barents+ 
Vedtak:  172 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Studietur til Pomor Statlige Universitet i Arkhangelsk og Herzen State Pedagogical University 
i St. Petersburg for fagansatte vedInstitutt for Sport og Realfag ved Høgskolen i Finnmark og 
Institutt for Yrkesfaglærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus og for studenter på 3.året 
i lærerutdanningen ved Høgskolen i Finnmark. Gjenvisitt av russiske forskere til Høgskolen i 

Finnmark, Alta. Opprettelse av norsk‐russisk forskergruppe innen pedagogikk/didaktikk, 
Arrangering av workshops. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Visit to Pomor State University in Arkhangelsk and Herzen State Pedagogical University in 
St. Petersburg for researchers atFinnmark University College and Oslo and Akershus 
University College and for students at their third year at Finnmark UniversityCollege. Visit for 
researchers from Pomor State University and Herzen State Pedagogical University to 

Finnmark UniversityCollege, Alta. Initiating Norwegian‐Russian research group within 
pedagogical/didactical research, common workshops. 

 
25. The Gargia Conference 2012: Youth, Education and Rural Development  

 
Journaldato:  01.03.2012 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Høgskolen i Finnmark v/ Tor-Arne Gjertsen 
Prosjekttittel:  The Gargia Conference 2012: Youth, Education and Rural 
Development   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Universitet i Syktyvkar; Komi Republic Akademy for Government and 
Admi 
Prosjektperiode: 17.10.2012 – 21.10.2012 
Totalkostnad:  240 000    
Søknadssum:  160 000 
Søkt i %:  66,7 % 
Tilskudd i %:  50 % 
Innstilt beløp:  120 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  120 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 

Formålet med den internasjonale Gargia‐konferansen for regional utvikling i nord er først og 
fremst produksjon av ny kunnskap og kompetanse, innsikt og forståelse i forhold til 

betingelsene for å skape gode samfunns‐ og næringsutviklingsprosesser imindre kommuner 
eller lokalsamfunn i den nordlige periferien vi også tilhører. Det skjer gjennom en 



problemløsningsorienterttilnærming og integrasjon og bruk av teori‐ og erfaringsbasert 
kunnskap. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The main purpose of this conference is to build knowledge, competence and capacity for 
social and economic change and development in local communities and regions of the 
Circumpolar North. 
 

26. Organisering av regionalt partnerskap for samfunns- og 
næringsutvikling, lokale og regionale utviklingsverksted  

 
Journaldato:  27.02.2012 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Høgskolen i Finnmark v/ Tor-Arne Gjertsen  
Prosjekttittel:  Organisering av regionalt partnerskap for samfunns- og 
næringsutvikling, lokale og regionale utviklingsverksted   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Ust-Tsylma Regional Administration; Kortkeros regional 
admoinistration 
Prosjektperiode: 25.03.2012 – 31.12.2012 
Totalkostnad:  435 000    
Søknadssum:  295 000 
Søkt i %:  67,8 % 
Tilskudd i %:  34,4 % 
Innstilt beløp:  150 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  150 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Det internasjonale tematiske nettverket for lokal og regional utvikling og Høgskolen i 

Finnmark har påtatt seg oppgaven å veilede og lære opp samarbeidspartnere i Komi‐
republikken i etablering av tverrsektorielle regionale utviklingspartnerskap, og iplanlegging og 
gjennomføring av lokale og regionale utviklingsverksted og etablererskoler på landsbygden i 
Russland. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The UArctic international Thematic Network for local and regional development and 
Finnmark University College has undertaken the task to guide and train the partners in Komi 
Republic in the establishment of cross‐ regional development partnerships, in planning and 
implementation of local and regional development workshops and business‐ schools in rural 
areas of Russia. 

 
27. Grenseregionalt Trepartsamarbeid i arbeidslivet  

 
Journaldato:  26.06.2012 
Saksbehandler: Morten Brugård 
Prosjektsøker:  LO Finnmark v/ Asbjørn Larsen 
Prosjekttittel:  Grenseregionalt Trepartsamarbeid i arbeidslivet   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 



Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk Fylkes Faglige Samorganisasjon 
Prosjektperiode: 24.09.2012 – 26.09.2012 
Totalkostnad:  183 700    
Søknadssum:  57 700 
Søkt i %:  31,4 % 
Tilskudd i %:  31 % 
Innstilt beløp:  57 000 
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  57 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Hovedformålet med samarbeidet er at Partene koordinerer tiltak som forbedrer sosiale og 
økonomiske forhold i grenseområdene.Kunnskapsutveksling om samarbeid mellom 
arbeidslivets parter og myndighetene i henholdsvis Russland og Norge. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The main purpose of the collaboration is that the parties coordinate efforts to improve social 
and economic conditions in borderareas. Knowledge Exchange on cooperation between the 
partners and the government respectively Russia and Norway. 

 
28. Kolarctic Boys and Men 2020: Challenges-Struggles-Dreams- Rewards 

Journaldato:  05.06.2012 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Norut Tromsø v/ Marit Aure 
Prosjekttittel:  Kolarctic Boys and Men 2020: Challenges-Struggles-Dreams- Rewards  
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Northern (Arctic) Federal university, Arkhangelsk +se merknad 
Prosjektperiode: 01.09.2012 – 31.12.2013 
Totalkostnad:  1 485 409    
Søknadssum:  200 376 
Søkt i %:  13,4 % 
Tilskudd i %:  13,4 % 
Innstilt beløp:  200 000  
Annen finans:  Søkers egenandel, Kolarctic, Finnmark fylke, Regionale utviklingsmidle 
Vedtak:  200 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Overordnet mål er å etablere en kunnskapsplattform med lett tilgjengelig informasjon om 
gutter, menn og maskulinitet iKolarctic. Plattformen utvikles gjennom felles 
forskningsaktiviteter om nordområdene og folkene som bor her; Basert påvitenskapelige 
tilnærminger og validert gjennom samhandling med interessenter og ”stakeholders” i det 
offentlige rom. Det søkesher Barentssekretariatet om bidrag til nasjonal medfinansiering for 
Norge. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 



The overall objective is to establish a knowledge platform of easily available information 
about boys, men and masculinity in theKolarctic (the programme area). The platform shall be 
developed through joint research activities about the northern area andits people; be based 
on scientific methodology and validated through interaction with stakeholders and the public. 

 
29. Planlegging og igangsetting av samarbeid om undervisning og 

studentutveksling i matematikk   

Journaldato:  12.07.2012 
Saksbehandler: Morten Brugård 
Prosjektsøker:  Institutt for matematikk og statistikk,UiT v/  Hugues Verdure 
Prosjekttittel:  Planlegging og igangsetting av samarbeid om undervisning og 
studentutveksling i matematikk   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Institutt for matematikk og informatikk, Northern Arctic Federal Unive 
Prosjektperiode: 01.10.2012 – 30.09.2013 
Totalkostnad:  191 000    
Søknadssum:  91 000 
Søkt i %:  47,6 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  91000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  91000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
IMS ved UiT og ИМиКН (IMaCS) ved САФУ (NArFU) skal arrangere 2 treff i tidsrommet høst 
2012 – vår 2013, først i Arkhangelsk, og deretter i Tromsø. Målet er å kartlegge de tekniske 
og faglige muligheter mellom våre institutter med tanke på felles videoseminarer, 
kompetanseheving og studentutveksling. Vi vil om mulig starte felles videoseminar våren 
2013. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
ИМиКН (IMaCS) at САФУ(NArFU), and IMS at UiT, will host one meeting each in fall 2012 
and spring 2013 in Arkhangelsk and Tromsø, respectively. The aim is to identify the technical 
and academic possibilities between our institutes in terms of common video seminars, 
increase of our competence, and student exchange. If possible we will start a joint video 
seminar during spring 2013. 
 

30. Kommunebesøk i Arkhangelsk 

Journaldato:  28.06.2012 
Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Lenvik kommune v/ Anne-May Johansen 
Prosjekttittel:  Kommunebesøk i Arkhangelsk   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Arkhangelsk fylkesting, Pinnega og Lesukonskoe  kommune, 
Arkhangelsk, 
Prosjektperiode: 21.09.2012 – 28.09.2012 
Totalkostnad:  462 000    



Søknadssum:  222 000 
Søkt i %:  48,1 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  150 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  150000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Pinega og Leshukonskoe kommuner var på besøk i Lenvik og Målselv kommuner i 
september 2011. De avtalte da et gjenbesøk til Arkhangelsk og deres kommuner i september 
2012. De skal utveksle synspunkter vedrørende lokalsamfunnsutvikling og eventuelt vurdere 
vennskapskommunesamarbeid. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Pinega and Leshukonskoe municipalities visited in Lenvik and Malselv municipals in 
September 2011. They agreed then a return visit to Arkhangelsk and their communities in 
September 2012. They will exchange views on community development andtwin municipality 
may consider cooperation. 

 
31. Livet ved en yttergrense 

Journaldato:  28.06.2012 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Høgskolen i Finnmark v/  
Prosjekttittel:  Livet ved en yttergrense   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk State Humanities University 
Prosjektperiode: 25.09.2012 – 27.09.2012 
Totalkostnad:  91 820    
Søknadssum:  45 700 
Søkt i %:  49,7 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  45 000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  45000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Høgskolen i Finnmark og Murmansk State Humanitites University skal arrangere et seminar i 
Kirkenes og Nikel i tidsrommet 25‐ 26/9‐ 2012 med tittel "Livet ved en yttergrense". 
Deltakerne fra Russisk og norsk side møtes for å kunne betrakte og gi ulike faglige innspill 
som kan belyse den nye grenseboertiden. Dette vil gjøres sammen med grenseboere. 
Hensikt; kompetansebygging og erfaringsutveksling. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Finnmark University College and Murmansk State Humanities University are going to 

arrange a seminar in Kirkenes and Nikel 25‐26.09.2012 called "Living in the Center‐
Periphery". The participants from Norwegian and Russian side will meet in order introduce 



different perspectives and shed light on the new border visa regime in the borderland. The 
semninar will also includeperspectives from the borderlander. Exchange of experiences and 
competence is the goal og the seminar. 

 
32. Zarnitsa - Iditguoksu - Morgengry 

Journaldato:  21.08.2012 
Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Karasjok skole v/ Petter Asbjørn Balto 
Prosjekttittel:  Zarnitsa - Iditguoksu - Morgengry   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Sportsskole i Lovozero 
Prosjektperiode: 11.09.2012 – 31.12.2013 
Totalkostnad:  278 000    
Søknadssum:  174 000 
Søkt i %:  62,6 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  120 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  120 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Sportsskolen i Lovozero i Russland og Karasjok skole er det blitt enighet om årlig 
ungdomsutveksling med forskjelligeidrettsaktiviteter og med samiske idretter inkludert. Det er 
planlagt utvekslingstreff med til sammen 20 elever fra Karasjok skolemed 3 lærere. Gruppen 
reiser til Lovozero andre uke i september, i perioden 11. – 15.september 2012. Denne 
gangen er detplanlagt aktiviteter i naturen med tema ”overlevelse i naturen” mellom ungdom i 
Lovozero og Karasjok i aldersgruppen 12 til 16år. Treffet skal avsluttes med felles 
kulturarrangement på kulturhuset i Lovozero 14. september med hjemreise 15. september. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 

Sportschool ‐ Lovozero in Russia and school of Karasjok has an agreement of yearly 
meeting of youngsters in age of 12 to 16 year. The activitys during the meeting will be 
different kind of sport with sami sport activitys included. This year the meeting will be from 
11th to 15th of September in Lovozero earea. The activitys will be outside in forrest. The 
program will be about survivingin nature. The meeting will have an final ending with culture 
evening in the senter of cuture in Lovozero 14th of september. 

 
33. Exchange of staff- Troms County Council and Arkhangelsk Reg. 

Administration  
 
Journaldato:  06.07.2012 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Troms fylkeskommune v/ Bente Knudsen Helland 
Prosjekttittel:  Exchange of staff- Troms County Council and Arkhangelsk Reg. 
Administration   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Arkhangelsk Regional Administration 



Prosjektperiode: 01.09.2012 – 31.12.2013 
Totalkostnad:  92 074    
Søknadssum:  64 000 
Søkt i %:  69,5 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  60 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  60 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Troms fylkeskommune og Arkhangelsk oblast planlegger en utveksling av administrativ stab 
høsten 2012. Hensikten er å hevekunnskapsnivået om hverandres forvaltningsstrukturer, 
samt å styrke samarbeidsrelasjonene og dermed bidra til tettere samarbeid mellom de to 
fylkene. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The Troms County Council and the Arkhangelsk Reg. Administration will exchange staff in 
the autumn of 2012. The purpose is to get more in‐ depth knowledge of each others' 
structures of regional governance and strengthen professional relations,and thereby lay the 
ground for closer and more efficient cooperaton between the counties. 

 
34. Mat og ernæring i et samfunnsperspektiv, samarbeidsmuligheter i 

nordregionen 
 
Journaldato:  05.07.2012 
Saksbehandler: Claus Bergersen 
Prosjektsøker:  Nofima v/ Ida Synnøve Grini 
Prosjekttittel:  Mat og ernæring i et samfunnsperspektiv, samarbeidsmuligheter i 
nordregionen   
Programområde: Småprosjekt Næring 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Northern Arctic Federal University 
Prosjektperiode: 15.08.2012 – 01.06.2013 
Totalkostnad:  535 000    
Søknadssum:  355 000 
Søkt i %:  66,4 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  200 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  200 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
Representanter/forskere og stipendiater fra Nofima og Northern Artic Federal University skal 

samles i Arkhangelsk høsten 2012 og i Norge våren 2013. Målet er å utvikle et norsk‐russisk 
samarbeid i nordområdet med fokus på muligheter og utfordringer innen mat og ernæring i et 

samfunnsperspektiv. Faglig nettverk og studentutveksling vil være sentralt. 
 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 



Scientists and PhD students from Nofima and Northern Artic Federal University are going to 
have workshops in Arkhangelsk autumn 2012 and in Norway spring 2013. The main goal is 
to develop cooperative research efforts in the North with focus on possibility and challenge. 
Scientific network and exchange of students will be central. 

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

forståelse  
 
Journaldato:  15.12.2011 
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: Northern Arctic museum,Arkhangelsk;Gymnasium#3, Høgskolen i 
Finnmark, 
Prosjektperiode: 01.03.2011 – 01.07.2013 
Totalkostnad:  751 000    
Søknadssum:  395 000 
Søkt i %:  52,6 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  275 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  275 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Høgskolen i Finnmark, historieseksjonen ved Pomor Universitetet, Universitetet i Tromsø, 
Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS og Gymnasium #3 (Arkhangelsk) 
planelegger en tre språklig utstilling i et prosjekt om sivil krigshistorie i Nordvest-Russland og 
Nord-Norge gjennom andre verdenskrig og i etterkrigsårene. Forskningsarbeidet er 
gjennomført og dette prosjektet skal bidra til å få vist frem utstillingen i Hammerfest og 
Arkhangelsk.    
 
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 the 
project of research and promotion of Northern Norway North‐ West Russian civilian 
population history during the Second World War and post‐ war reconstruction. Projects goal 
is to carry out a comparative study of civilian population life in the mentioned regions and, as 
a result of studies, to make an exhibition and organize in connection with this work with 
pupils of 8‐ 10th form.  
 

36. Arctic Frontiers Geopolitics and Marine Production in a Changing Arctic 

Journaldato:  17.09.2012 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:   
Prosjekttittel:  Arctic Frontiers Geopolitics and Marine Production in a Changing Arctic 
  



Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Se merknader 
Prosjektperiode: 17.09.2012 – 31.07.2013 
Totalkostnad:  6 389 000    
Søknadssum:  250 000 
Søkt i %:  3,9 % 
Tilskudd i %:  3,9 % 
Innstilt beløp:  250 000  
Annen finans:   
Vedtak:  250 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Kontinuitet for russisk interesse i Arctic Frontiers, bl. a ved å ta opp felles utfordringer i 
samfunnsutviklingen, sikkerheten og 
ressursforvaltningen i Arktiske strøk. Markedsføring i Russland ved at Arctic Frontiers er en 
sentral arena for møte med arktisk 
kompetanse innen miljø, ressursforvaltning og politikk. Økt tilgjengelighet for russere: 
simultantolket live på Internet og i salen til 

russisk, engelsk og norsk. Viderebygge norsk‐russiske nettverk innen forskning, politikk, 
forvaltning og næringsliv. Få russere som 
ellers ikke har råd til å delta. 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
Maintain interest and publicity of Arctic Frontiers as Arctic meeting arena, including 
Russians. Focusing on joint challenges in 
marine resources, security and the assosiated development of society in the Arctic. Market 
the conference in Russia as sentral 
arena for dicussions of marine resources, environmental challenges and Arctic politics. Give 
access to Russians, also within Russia, 
through simultaneously translated Russian and English live webcasts and services in the 
conference hall. Continue to build 

Norwegian‐Russian network between researchers, politicians, industry and public 
management. 

 
37. Facilitation of the cross-border business development under Russian 

WTO accession 
 
Journaldato:  16.04.2012 
Saksbehandler: Claus Bergersen 
Prosjektsøker:  Høgskolen i Finnmark v/ Peter Fischer 
Prosjekttittel:  Facilitation of the cross-border business development under Russian 
WTO accession   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: se merknader 
Prosjektperiode: 01.01.2013 – 31.12.2014 
Totalkostnad:  3 665 406    
Søknadssum:  188 785 
Søkt i %:  5,2 % 
Tilskudd i %:  5,1 % 



Innstilt beløp:  188 785  
Annen finans:  se merknader 
Vedtak:  188 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Hovedformål med prosjektet er videreutviklingen av næringslivets og hele samfunnets 
potensial i forhold til grenseoverskridendesamarbeid nå da Russland er i en aktiv prosess for 
å bli medlem i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Prosjektet skal støttenæringssamarbeid 
i Nord ved å utvikle ulike ekspertiseverktøy. Ekspertgrupper fra de ti partnerinstitusjonene vil 
utarbeidestrategier for bedrifter og bygge fasiliteter for tilgjengeliggjøring av resultatene i 
samarbeid med næringslivet i Barentsregionen. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Overall objective of the project is to develop cross border economic and social potential of 
Barents region countries relating tothe fact that Russia is in the active process of joining the 
World Trade Organization. Purpose is to facilitate business cooperation in the High North by 
providing tools of expertise. Core of the project are expert teams from ten partner institutions 
who will elaborate strategies for enterprises and disseminate results in cooperation with 
regional business 

 
38. Kongekrabbefestivalen og konferansen 2012  

 
Journaldato:  13.09.2012 
Saksbehandler: Morten Brugård 
Prosjektsøker:  High North, High End v/ André Kvernhaug 
Prosjekttittel:  Kongekrabbefestivalen og konferansen 2012   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: VNIRO, avd Murmansk 
Prosjektperiode: 03.10.2012 – 06.10.2012 
Totalkostnad:  100 000    
Søknadssum:  50 000 
Søkt i %:  50 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  50 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  50 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Kongekrabbefestivlan og – konferansen 2011 fikk svært gode tilbakemeldinger, og også i år 
ønsker vi gjennom dissearrangementene å bedre Kongekrabbens omdømme og gi bedre 
ressursutnyttelse og økt lønnsomhet knyttet til denne råvaren.Fagkonferansen er i Kirkenes 
og for forsknings‐ og næringsaktører innen fiskeri og kongekrabbe. Programmet ligger 
vedlagt og det vil her framgå at russiske VNIRO er tiltenkt en sentral rolle i konferansen i 
forhold til å fortelle om hvorfor de (i likhet med USA) klekker krabbeyngel og setter dette ut 
på Kola og i Sakhalin i russisk østen, og hva som er planen bak og effekten av dette? På 
festivalen i Vadsø inviteres en russisk moderne kokk. I en årrekke har vi sendt norske kokker 
til Russland for å promotere norsk sjømat, men Russland har selv mange gode kokker som 
har påvirket og utviklet bruk av bl.a norsk sjømat, og vi ønsker å invitere de hit. 



 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The King Crab conference and festival 2011 was very well received, and this years activities 
will continue to improve the KingCrabs reputation and secure better management and 
profitability in the King Crab Industry. The conference in Kirkenes is forresearch‐ and 
business people connected to the fishing industry. One of the main speakers are the Russian 
VNIRO who willdescribe their project conserning releasing crab spawn in Kola and Sakhalin. 
We are to be presented the plans and effects ofthese activities. For the festival in Vadsø we 
will invite a Russian cook. We usually send Norwegian cooks to Russia to 
promoteNorwegian seafood, but there are many Russian cooks that are proponents of our 
Seafood, and we will invite them to visit us. 

 
39. Hår og moter  

 
Journaldato:  06.09.2012 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Kirkenes videregående skole v/ Ellen Kristoffersen 
Prosjekttittel:  Hår og moter   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk tekniske college for serviceyrker 
Prosjektperiode: 01.01.2011 – 31.12.2013 
Totalkostnad:  185 000    
Søknadssum:  75 000 
Søkt i %:  40,5 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  50 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel, Fylkesmanen i Finnmark 
Vedtak:  50 000 

 

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

 
40. ConEct-Economical and Sosial Construction  

 
Journaldato:  27.06.2012 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Samisk videregående og Reindriftsskole v/ Kauko Pahajoki 
Prosjekttittel:  ConEct-Economical and Sosial Construction   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: se merknader 



Prosjektperiode: 24.05.2012 – 31.12.2014 
Totalkostnad:  1 634 768    
Søknadssum:  395 000 
Søkt i %:  24,2 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  300 000  
Annen finans:  Søkers egenandel, Kolarctic Norway 
Vedtak:  300 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Eftersom det mangler rutiner og erfarenhet for felle arbeidsforeskrifter selv om 
arbeidsoppgaverne er de samme for landene, hartanken på ett felle arbeidsområde innom 
Norkalotten skapats. Teknologin muligjör kunskapsutbytte over landsgrenser. Detteprosjekt 
hadler om å arbeide frem felles arbeidsruteiner, arbeidssikkerhet etsetera. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The overall objectives of the ConEct-project are to establish a sustainable cross-border 
network between partner schools in the program area. The purpose, from the educational 
point of view, is to improve knowledge and understanding about different vocational 
education systems in partner countries and plan and develop a joint vocational education, 
training and further training system for partner schools.  

 
41. Vi lærer hverandres språk og kultur  

 
Journaldato:  05.100.2012 
Saksbehandler: Trude Elisabeth Pettersen 
Prosjektsøker:  Kongsbakken vgs v/ Randi Jernberg-Thune 
Prosjekttittel:  Vi lærer hverandres språk og kultur   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Gymnas #1, Murmansk 
Prosjektperiode: 03.02.2013 – 01.12.2013 
Totalkostnad:  163 400    
Søknadssum:  112 180 
Søkt i %:  68,7 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  112 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  112 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Kongsbakken Videregående Skole i Tromsø og Gymnas nr 1 i Murmansk ska i løpet av 
2013l utveksle 14 elever som lærer hhv russisk/norsk samt to lærere til et femdagers kurs i 
språk og kultur ved hverandres skoler. Elevene skal bo privat i hverandres hjem.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Kongsbakken Videregående Skole in Tromsø and Gymnas nr 1 in Murmansk are going to 
exchange 14 students and two teachers for a five days long course in language and culture. 



The Norwegian students are studying Russian, the Russian students are studying 
Norwegian. The students will be staying in each others homes.  

 
42. Cooperation as a Resource for Regional Development  

 
Journaldato:  01.10.2012 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Universitetet i Tromsø v/ AaseTveito  
Prosjekttittel:  Cooperation as a Resource for Regional Development   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: NARFU, Arkhangelsk 
Prosjektperiode: 01.10.2012 – 20.12.2012 
Totalkostnad:  561 000    
Søknadssum:  317 000 
Søkt i %:  56,5 % 
Tilskudd i %:  35,6 % 
Innstilt beløp:  250 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egeandel 
Vedtak:  200 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Formålet med prosjektet er å la akademia, politikere, næringsliv og myndigheter fra hele 
Barentsregionen møtes for å se tilbakepå 20 års samarbeid i Barentsregionen, og samtidig 
se fremover for å finne nye, enda bedre måter å samarbeide på, samt utvikleen plattform for 
å samordne BEAR og EU akademisk samarbeid. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The purpose of the project is to let academia, politicians, businesses and authorities from the 
entire Barents Region meet todiscuss and analyze the 20 years` history of the BEAR 
academic cooperation as well as develop a vision of the future universitycooperation in the 
Barents Region through improving the partnership between business, political and education 
sectors, and tocreate a platform for synergy of the BEAR and EU academic cooperation. 
 

43. Barentssamarbeidets 20-års jubileum  
 
Journaldato:  20.09.2012 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Høgskolen i Finnmark v/ Mona Johnson 
Prosjekttittel:  Barentssamarbeidets 20-års jubileum   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk State Humanities University 
Prosjektperiode: 01.1.02012 – 10.03.2013 
Totalkostnad:  709 350    
Søknadssum:  390 000 
Søkt i %:  55 % 
Tilskudd i %:  55 % 
Innstilt beløp:  390000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel + annen offentlig 
Vedtak:  390 000 



 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Høgskolen i Finnmark skal i samarbeid med Murmansk State Humanities University 
arrangere en av flere jubileums konferanser for det 20 årige Barentssamarbeidet mellom 
Norge og Russland. Konferansen vil foregå i januar 2013 og fokus er studentmobilitet og 
samarbeid i høgere utdanning sin relevansen for arbeidsmarkedet og samfunnsutviklingen i 
den norsk‐ russiske Barentsregionen. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Finnmark University College in cooperation with Murmansk State Humanities University will 
organize a conference for the 20years of cooperation between Norway and Russia. The 
conference will take place in January 2013 and the contents of theconference will be student 
Mobility and Cooperation in Higher Education and relevance for the Russian‐Norwegian 
Barents Region. 
 

44. Barents Look 2013  
 
Journaldato:  29.11.2012 
Saksbehandler: Laila Dalhaug 
Prosjektsøker:  Kirkenes videregående skole v/ Margita Dahlin Skau 
Prosjekttittel:  Barents Look 2013   
Programområde: Ungdomsprogram 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk Technological College of Services; Anniki Komeros, 
Finnland 
Prosjektperiode: 01.01.2013 – 15.05.2013 
Totalkostnad:  140 000    
Søknadssum:  50 000 
Søkt i %:  35,7 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  30 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel, Fylkesmannen i Finnmark 
Vedtak:  30000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Kirkenes vgs og MTCS vil viderutvikle prosjektet Barentslook gjennom utveksling av lærere i 
undervisningssammenheng, en fellesstudietur for 12 elever og 3 lærere til St.Petersburg, en 
felles workshop i Murmansk, en felles moteoppvisning i Kirkenes 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The upper secondary school of Kirkenes and MTCS will develope their cooperation on the 
project Barentslook by excange ofteachers, a common excursion for 12 students and 3 
teachers to St. Petersburg, a joint workshop in Murmansk and a joint fashionshowin Kirkenes 
 
 

 
 


