
PROSJEKTKATALOG 2012, URFOLK 

Styrebehandlet: 

1. Indigee 2 - indigenous Entrepreneurship  
 
Journaldato:  02.10.2012 
Saksbehandler: Anja Salo 
Prosjektsøker:  International Barents Secretariat v/ Anna Afanasyeva 
Prosjekttittel:  Indigee 2 - indigenous Entrepreneurship   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Yasavey Manzara,Nenets; NSR, Svenska Samers Riksförbund, 
SOGSAKK 
Prosjektperiode: 15.10.2012 – 30.06.2014 
Totalkostnad:  1 203 588    
Søknadssum:  1399997 
Søkt i %:  16,9 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  1 400 000  
Annen finans:  Søkers egenandel + se merknader 
Vedtak:  1 400 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Indigee 2 skal samle urfolksentreprenører fra Sápmi, Nenets, Veps og Komi i 
Barentsregionen og hjelpe dem med å utvikle bedrifter nært knyttet til urfolks kultur og 
tradisjoner. Prosjektet har tre ulike Work Packages som tilbyr seminarier, workshops, 
rådgiving og viktige metoder for å utvikle entreprenørskap basert på urfolkenes premisser. 
Hovedmålet er å støtte deltakerne med å oppnå konkrete resultater i utviklingen av sine 
bedrifter. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The project Indigee 2 will gather a range of indigenous entrepreneurs from the Saami, 
Nenets, Veps and Komi communities in the Barents Region to develop businesses closely 
related to indigenous culture and traditions. The project Work Packages will offer seminars, 
workshops, counseling and important tools to develop the entrepreneurships based on 
indigenous values. The final goal is to assist the participants in achieving concrete results in 
development of their enterprises. 

 

Behandlet administrativt: 

1. Styrking av BIPO - år 3  
 
Journaldato:  07.12.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Arbeidsgruppen for urfolk i BEAR   
Prosjekttittel:  Styrking av BIPO - år 3   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Finnmark fylke 



Prosjektpartnere: Barents urfolkskontor, Murmansk 
Prosjektperiode: 01.01.2012 – 31.05.2012 
Totalkostnad:  140 000    
Søknadssum:  50 000 
Søkt i %:  35,7 % 
Tilskudd i %:  35,7 % 
Innstilt beløp:  50 000  
Annen finans:  Sametinget, Norge 
Vedtak:  50 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
WGIP og Samisk Parlamentarisk Råd har styrket Barents Urfolkskontor med én (1) person i 
en treårig prosjektperiode.Vedkommende har ansvar for oppfølging av det politiske arbeidet 
som er i gang på russisk side, samt bidra på informasjonssiden.Søknaden gjelder tredje år 
av prosjektperioden. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
WGIP and the Saami Parliamentary Council are working on strengthening the Barents 

Indigenous Peoples’ Office with one (1)person for the a three year‐period. This person will be 
responsible for following up the political work among the Saami in theRussian side, as well 
as contributing on the informational part. This application concerns the third year of the 
project period. 

 

2. Challenges in developing tourism on reindeer-herding territories in the 
Kola  

 
Journaldato:  14.12.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Institutt for arkeologi og sosialantropologi v/ Trond Thuen   
Prosjekttittel:  Challenges in developing tourism on reindeer-herding territories in the 
Kola   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Lovozero District Administration, BIPO, Murmansk State Humanitarian 
Un 
Prosjektperiode: 01.01.2012 – 31.12.2012 
Totalkostnad:  156 500    
Søknadssum:  106 000 
Søkt i %:  67,9 % 
Tilskudd i %:  67,9 % 
Innstilt beløp:  106 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel, 
Vedtak:  106 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Inst. for arkeologi og sosialantropologi, Univ. i Tromsø, ønsker i samarbeid med partnere i 
Russland og Sverige å arrangere enserie på 4 seminarer i Lovozero, Kolm'ijavr, 
Krasnoshchel'e og Kirkenes for å utveksle erfaringer, ekspertise, synspunkter ogplaner n.d.g. 



turisme innen reindriftsområder på Kola. Det første seminaret ble avholdt i Lovozero i nov. 
2011. Det søkes her omfinansiering av seminar nr. 2 og 3, som planlegges avholdt i 2012. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The Dept. of Archaeology and Soc. Anthropology at the Univ. of Tromsø, together with 
partners i Russia and Sweden, intends toarrange a series of four seminars in Lovozero, 
Kolm'ijavr and Kirkenes to share plans, experience and opinions on activities incross‐ border 
tourism in the reindeer herding part of the Kola Peninsula. The first seminar took place in 
Nov. 2011 in Lovozero.This application is for funding of seminars 2 and 3, to be arranged in 
2012. 
 

3. Wild Women Conference/ Wild Winter Festival  
 
Journaldato:  23.01.2012 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Mosjøen og omegn Næringsselskap KF v/ Hege Dalen 
Prosjekttittel:  Wild Women Conference/ Wild Winter Festival   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: The Congress of Women of the Kola Peninsula 
Prosjektperiode: 01.01.2012 – 31.12.2012 
Totalkostnad:  1 160 000    
Søknadssum:  220 000 
Søkt i %:  19,0 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  100 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel + merknader 
Vedtak:  80 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Mosjøen og omegn næringsselskap ønsker å utvikle Wild Women Conference til en 
internasjonal nordområdekonferanse, med fokus på næringsutvikling basert på tradisjonell 
kunnskap hos urfolk og øvrig lokalbefolkning. Målet er å bidra til utvikling av nye næringer 
med multikulturelle og feminine perspektiver.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Mosjøen og omegn næringsselskap aims to develop Wild Winter Festival/Wild Women 
Conference to an international well known Northern conference and to promoteuse of 
traditional knowledge from the north and specially indigenous peoples/cultures creating 
newknowledge, networking and practice in social and cultural innovation and 
entrepreneurship from a feminine and multiculturacperspective and promote it as a good 
example. 
 

4. Mini-Isogaisa Russland  
 
Journaldato:  106.02.2012 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Foreningen Isogaisa v/ Ronald  Kvernmo 
Prosjekttittel:  Mini-Isogaisa Russland   
Programområde: Småprosjekt Kultur 



Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Sami Nurash, Sam'nurr puldegk og Svetlana Sedneva 
Prosjektperiode: 19.04.2012 – 21.04.2012 
Totalkostnad:  186 600    
Søknadssum:  130 600 
Søkt i %:  70 % 
Tilskudd i %:  53,5 % 
Innstilt beløp:  130 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel, Sametinget 
Vedtak:  100 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Isogaisa ønsker å arrangere en minifestival i Russland. Fredag 20. april skal det være en 
kulturaften i Kafe Tsjum Hotell Ogni Murmansk. På det arrangementetblir det foredrag, joik, 
taler, seremoni, dans og musikk. Lørdag blir det konsert i kulturhuset Lovozero med artistene 
PieraJovnna Band, Elin Kåven og Vasilij Maminov. Til begge arrangementene inviteres 
professor Leonid Lar, som skal fortelle omNenetserfolket. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Isogaisa wants to arrange a mini festival in Russia. On Friday 20th of April there will be a 
cultural evening in Kafe Tsjum Hotel Ogni Murmansk, with lectures, joik, speeches, 
ceremonies, dancing and music. Saturday there will be an concert in theCultural center in 
Lovozero with Piera Jovnna Band, Elin Kaaven and Vasilij Maminov. For both 
arrangements,professor Leonid Lar is invited to tell about the people of Nenets. 
 

5. Den 20. Samekonferansen 2012  
 
Journaldato:  23.02.2012 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Samerådet-Norsk seksjon v/ Gunn-Britt Retter 
Prosjekttittel:  Den 20. Samekonferansen 2012   
Programområde: Hovedprosjekt Urfolk 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Kola Sameforening; Murmansk Sameforening; Samerådets 
kulturavdeling,Fi 
Prosjektperiode: 01.04.2012 – 31.03.2012 
Totalkostnad:  2 200 000    
Søknadssum:  390 000 
Søkt i %:  17,7 % 
Tilskudd i %:  13,6 % 
Innstilt beløp:  390 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel, Nordisk Ministerråd, Oak 
founda 
Vedtak:  300 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 

Samenes 20. konferanse arrangeres 4.‐7. oktober 2012 i Murmansk i Russland. 
Konferansen samler 72 delegater nominert avSamerådets 9 medlemsorganisasjoner i fire 
land, Finland, Norge, Russland og Sverige, samt gjester, totalt rundt 150 



deltagere.Konferansens hovedtema er «Sápmi 2053 ‐ Samisk kultur i møte med økende 
industriutvikling». 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 

The 20. Saami Conference will be held October 4.‐7. in Murmansk, Russia. The conference 
gathers 72 delegates nominated by theSaami Council's nine member organisastion in 
Finland, Norway, Russia and Sweden, as well as guest, approximatle 150 people alltogether. 

The main theme of the conference is "Sápmi 2053 ‐ Saami Culture and increased industrial 
development. 
 

6. Deltakelse fra Russland Barentsregionen og Yamal i WITBC 2012 

International fjernsynskonferanse   

Journaldato:  01.03.2012 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  International Centre for Reindeer Husbandry v/ Anders Oskal 
Prosjekttittel:  Deltakelse fra Russland Barentsregionen og Yamal i WITBC 2012 
International fjernsynskonferanse   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Nenets TV and radio company; Yamal Nenets AO; Karelia state TV 
and Rad 
Prosjektperiode: 21.03.2012 – 29.03.2012 
Totalkostnad:  390 000    
Søknadssum:  273 000 
Søkt i %:  70 % 
Tilskudd i %:  51,2 % 
Innstilt beløp:  200 000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  200 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Den tredje konferansen for verdens urfolks‐TV‐kringkastere (WITBC) arrangeres i 

Kautokeino 25.‐30. mars 2012. NRK Sápmi vilvære vertskap for dette arrangementet i 
samarbeid med lokale verter, Internasjonalt Reindriftssenter og Kautokeino Kommune.HKH 
Fyrst Albert II fra Monaco vil delta i arrangementet sammen med hele 140 urfolksjournalister.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The third conference of the world's indigenous television broadcasters (WITBC) held in 
Kautokeino 25‐ 30. March 2012. NRK Sápmi will be hosting this event in collaboration with 
local hosts, the International Reindeer Centre and Kautokeino municipality. HRH Prince 
Albert II of Monaco will participate in the event with all the 140 indigenous journalists.  
 

7. Training Future Arctic Leaders: Arctic Indigenous Peoples Adaption to 
Climate Change   

 
Journaldato:  01.03.2012 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  International Centre for Reindeer Husbandry v/ Anders Oskal 



Prosjekttittel:  Training Future Arctic Leaders: Arctic Indigenous Peoples Adaption to 
Climate Change   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Nenets Agro-economic Technicum; Salekhard Agrotechnical College 
Prosjektperiode: 20.03.2012 – 30.03.2012 
Totalkostnad:  390 000    
Søknadssum:  273 000 
Søkt i %:  70 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  200 000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  200 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Dette prosjektet vil styrke samarbeidet mellom Nenets, Yamal nenetsere og Norge til 

utvikling av reindriftensom næring i Nord‐Russland og Norge ved å trene framtidige arktiske 
ledere fra urbefolkninger samfunnet. Vi søker om midler tilinnføring lederskap kurs i 
klimatilpasning 20 mars ‐ 30. 2012. Ungdom fra Nenets, vil Yamal Nenets AO og Norge 
deltar. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
This project will strengthen the cooperation between Nenets,Yamal Nenets and Norway the 
development of reindeer husbandry as an industry in northern Russia and Norway by training 
futureArctic leaders from indigenous peoples society. We apply for funding for the 
introduction leadership training course in adaptationto climate change March 20 – 30th 2012. 
Youth from Nenets, Yamal Nenets AO and Norway will participate. 
 

8. Nettverksbygging gjennom kulturell utveksling 2012  
 
Journaldato:  25.01.2012 
Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Vardobaiki samisk senter v/ Kjerst Myrnes Balto 
Prosjekttittel:  Nettverksbygging gjennom kulturell utveksling 2012   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Kulturhus Loparskaja og Kulturhus Ålenegårsk, Murmansk; Samisk 
sentrum 
Prosjektperiode: 01.02.2012 – 31.01.2013 
Totalkostnad:  618 000    
Søknadssum:  399 500 
Søkt i %:  64,6 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  300 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  200 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Várdobáiki har gjennomført prosjektet: Nettverksbygging gjennom kulturell utveksling, og 
ønsker å bruke erfaringene fra dette prosjektet til å videreføre og videreutvikle nettverket i ett 



nytt prosjekt. Formålet vil fortsatt være å bygge nettverk og skape kontakt mellom samer i 

Nordre Nordland og Sør‐Troms og samer i Barentsregionen, rundt Murmansk gjennom 
musikk, dans, teater og utstilling av duodji/bilder/foto. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Vardobaiki would use experiences from earlier project to continue and develop the cultural 
exchange program throughnetworking in this project. The goal is to be networking and make 
contact between Norwegian Samis from Northern Nordland and Southern Troms, and 
Russian Samis from the Murmansk region. They will use music, dance, theater, and 
exhibitions as ourcontribution at festivals and arrangements in the Murmansk region and 
would like to continue using the same method developing the network, cooperation and 
establish new networks and arenas. 
 

9. Konsert og seminar. Nordlige urfolkskulturer tradisjon og innovasjon  
 
Journaldato:  12.03.2012 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Senter for nordlige folk v/ Henrik Olsen 
Prosjekttittel:  Konsert og seminar. Nordlige urfolkskulturer tradisjon og innovasjon 
  
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Northern World- Foundation for development of Northern Indigenous; 
Rai 
Prosjektperiode: 11.04.2012 – 13.04.2012 
Totalkostnad:  272 500    
Søknadssum:  95 000 
Søkt i %:  34,9 % 
Tilskudd i %:  18,3 % 
Innstilt beløp:  95 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel, Kulturdepartementet 
Vedtak:  50 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Senter for nordlige folk skal, i samarbeid med RAIPON, arrangere seminar og konsert i Sankt 
Petersburg, med urfolksartister i Sápmi og det øvrige Russland. Seminaret skal handle om 
innovasjon og tradisjoner blant nordlige urfolk.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Centre for Northern Peoples will, together with RAIPON, arrange a seminar and a concert in 
Saint Petersburg, with indigenous artists from Sápmi and Russia. The seminar theme is 
"Innovation and Traditions among Northern Indigenous Peoples".  
 

10. Arctic Taimyr festival til Riddu Riddu 2012  
 
Journaldato:  25.05.2012 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Riddu Riddu festivala v/ Christina Hætta 
Prosjekttittel:  Arctic Taimyr festival til Riddu Riddu 2012   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 



Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Ekatarina Trunova, Karelia; Management of cultur Area Taimyr region; 
Prosjektperiode: 09.07.2012 – 15.07.2012 
Totalkostnad:  62 000    
Søknadssum:  43 000 
Søkt i %:  69,4 % 
Tilskudd i %:  64,5 % 
Innstilt beløp:  43 000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  40 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Samarbeidet mellom urfolk i Taimyr og Riddu Riđđu startet i 2010, på en urfolksfestival i 
Ulan‐Ude. Urfolk fra Taimyr besøkteRiddu Riđđu i 2011 som Årets nordlige folk. Riddu Riđđu 
kjøpte i den forbindelse en tradisjonell tsjum fra Taimyr med målsetningom at tsjumen skal 
være en årlig og levende kulturarena for folk‐folk samarbeid, kunnskapsutveksling og 
synliggjøring av urfolk fraTaimyr. Festivalen Arctic Taimyr er et direkte resultat av 
samarbeidet mellom Kultursenteret i Taimyr og Riddu Riđđu, og idesember 2011 reiste 
Riddu Riđđu og samiske artister til festivalen. Til Riddu Riđđu 2012 inviterse 
trerepresentanter for Kultursentret i Taimyr som vertskap for tsjumen. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The cooperation between the indigenous peoples in Taimyr and Riddu Riđđu started in 2010, 

at an indigenous festival in Ulan‐Ude. Indigenous peoples from Taimyr visited Riddu Riđđu in 
2011 as “This year's northern people”. In connection with the projectRiddu Riđđu bought a 
traditional tsjum from Taimyr with the aim that it would be an annual cultural arena for 
people‐peoplecooperation, exchange of knowledge and awareness of indigenous peoples of 
Taimyr. The festival Arctic Taimyr is a direct resultof the collaboration between the Cultural 
center in Taimyr and Riddu Riđđu, and in December 2011 Riddu Riđđu and Sami 
artiststraveled to the festival. This summer Riddu Riđđu invites three representatives of the 
Culture Centre in Taimyr to host the traditional Tsjum. 
 

11. Handlingsbåren kunnskap: Duodji som identitet og næring  
 
Journaldato:  18.05.2012 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Varanger Samiske museum v/ Mia Krogh 
Prosjekttittel:  Handlingsbåren kunnskap: Duodji som identitet og næring   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Nasjonalt kultursenter,Lovozero; Nesseby kommune, Nadezda Smelror 
Prosjektperiode: 15.06.2012 – 30.09.2012 
Totalkostnad:  71 000    
Søknadssum:  49 000 
Søkt i %:  69 % 
Tilskudd i %:  42,2 % 
Innstilt beløp:  49 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  30 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 



 
Varanger Samiske Museum, Nesseby kommune og Nasjonalt kultursenter i Lovozero vil 
samarbeide om duodji ‐ samisk håndverk, og har avtalt møte i Lovozero i perioden juni‐
oktober, fortrinnsvis i forbindelse med sommerfestivalen i Lovozero. Målet for møtet er 
planlegging av et større samarbeidsprosjekt:"Handlingsbåren kunnskap: Duodji som identitet 
og næring", der formålet er å utveksle kunnskap og erfaringer, samt utvikle duodji som 
næring og styrke debånd som allerede eksisterer mellom de samiske befolkningene og 
institusjonene i Nesseby og Lovozero. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Varanger Sámi Museum, the municipality of Nesseby and National Culture Centre in 
Lovozero will cooperate on the theme duodji ‐ Sámi handicraft, and have agreed on a 

meeting in Lovozero in the period June‐Ocotober, preferably during the summer festival in 
Lovozero. The aim for the meeting is to plan a larger cooperation project: "Knowledge 
through practise. Duodji as identity and industry", which aims to exchange knowledge and 
practices, and also to develope duodji as industry and strengthen the bonds that already 
exist between the Sámi societies in Nesseby og Lovozero. 
 

12. Reinskinnsgarveri i Lowozero i Russland  
 
Journaldato:  16.05.2012 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Duodjeinstituttet v/ Inga Hermansen Hætta 
Prosjekttittel:  Reinskinnsgarveri i Lowozero i Russland   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Valt Jall, Lowozero; Høgskolen i Harstad 
Prosjektperiode: 10.06.2012 – 19.08.2012 
Totalkostnad:  83 000    
Søknadssum:  58 000 
Søkt i %:  69,9 % 
Tilskudd i %:  24 % 
Innstilt beløp:  50 000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  30 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Duodjeinstituttet i Kautokeino planlegger i medio juni 2012 å dra til Lovozero i Russland for å 
diskutere etablering av reinskinngarveverksted. Det har kommet ønske fra flere miljø der om 
behovet for reinskinngarve verksted. Det ville øke lønnsomheten forsamisk håndtverk, duodji 
i Russland. Det er et stort marked for garvet reinskinn i Skandinavia, det er imidlertid en 
svært knappressurs. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Duodjeinstitute i Guovdageaidnu is an institute established for Sami handicrafters, planning 
to visit Lovozero in Russia inmedio june 2012 to discuss establishing of a reindeerhide 
factory. The local reindeer slaughter factory and Sami handicrafters have expressed a need 
for a factory to treat reindeer hides for handicraft purpose. . 
 



13. Murmansk Sami Parliament and international experience on 
indigegenous self-governance   

 
Journaldato:  19.04.2012 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Senter for nordlige folk v/ Henrik Olsen 
Prosjekttittel:  Murmansk Sami Parliament and international experience on 
indigegenous self-governance   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Se merknader 
Prosjektperiode: 01.05.2012 – 30.11.2012 
Totalkostnad:  215 470    
Søknadssum:  150 470 
Søkt i %:  69,8 % 
Tilskudd i %:  46,4 % 
Innstilt beløp:  150 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  100 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Senter for nordlige folk samarbeider med Guelnegk Neark Sam Sobbar (den samiske 
forsamlingen i Murmansk oblast) og RAIPON om et besøk for GNSS og RAIPON til 
Sametinget i Karasjok i perioden august-oktober 2012. 6 delegater fra GNSS, 2 fra RAIPON 
og 2 personer fra Senter for nordlige folk vil utgjøre delegasjonen, og hovedformålet med 
prosjektet er kapasitetsbygging av GNSS (og RAIPON) gjennom utveksling av erfaringer 
innen selvbestemmelse for urfolk i Norge og Russland. Arbeidsgruppen for urfolk i BEAR 
(WGIP) er også involvert i prosjektet.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Senter for nordlige folk in cooperation with Murmansk Sami Parliament and Raipon will 
organize the country visit of the MurmanskSami Parliament and Raipon delegation to Norway 
Sami Parliament in Karasjok for four days in period since May to October 2012(the concrete 
dates will be depends from the agreement with the Norway Sami Parliament). There will be 6 
members of theMurmansk Sami Parliament, two Raipon and two Senter for nordlige folk 
representatives within the delegation. The main purposeof the visit is share experience of the 

self‐government of indigenous peoples in Norway and Russia and raising the capacity of 
theMurmansk Sami Parliament. 
 

14. Søknad om prosjektstilling, Kautokeineo  
 
Journaldato:  07.03.2012 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Kautokeino kommune v/ Anne Marie Gaino  
Prosjekttittel:  Søknad om prosjektstilling, Kautokeineo   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Aleksandr Bezumov, Nenets; Barentssekretariatet 
Prosjektperiode: 01.05.2012 – 31.03.2013 
Totalkostnad:  550 000    
Søknadssum:  380 000 



Søkt i %:  69,1 % 
Tilskudd i %:  69 % 
Innstilt beløp:  380 000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  380 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 

20.‐21. mars 2013 planlegger Barentssekretariatet, i nært samarbeid med Kautokeino 
kommune, å arrangere en størreurfolksmarkering av 20‐årsjubileet til Barentssamarbeidet. 
Arrangementet skal ha rot i kommunens samarbeid med partnerne iNenets, og under 
arrangementet skal oppstarten av et utvekslingsprogram for reindriftsungdom i Kautokeino 
og på den nenetsiske tundraen markeres. I tillegg skal det være et større seminar om 
næringsutvikling i urfolkssamfunn. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Guovdageaidnu hosts the indigenous celebration of the Barents cooperation 20th 
anniversary in 2013 (the week before Easter).Preparatory work is the planning of both the 
event and preparing the project plan for the joint project of reindeer (reindeerexchange of 
young Nenets / Guovdageaidnu) and culture. The project work will be done in cooperation 
with the BarentsSecretariat, and the Barents Secretariat indigenous adviser will take part in 
the planning if necessary.Kautokeino municipality applying for funding for project position 
that takes care of the entire planning of the 20 years anniversary and the joint project. 
 

15. Samarbeid med russiske samer  
 
Journaldato:  27.06.2012 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Márkomeannu v/ Ellen Berit Dalbakk  
Prosjekttittel:  Samarbeid med russiske samer   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Samisk senter i Lovozero, Várdobákiki samisk senter 
Prosjektperiode: 29.06.2012 – 31.10.2012 
Totalkostnad:  109 410    
Søknadssum:  73 360 
Søkt i %:  67,1 % 
Tilskudd i %:  54,8 % 
Innstilt beløp:  60 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  60 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Prosjektet skal skape og videreføre et samarbeid mellom markasamer og russiske samer – 
og på lengre sikt gjøre russisk Sápmi til en naturlig del av den samiske festivalen 
Márkomeannu hvert år. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The project will establish contact and collaboration between Sami people from the northern 
part of Nordland and the southernpart of Troms in Norway and Sami people from Murmansk 



region in Russia. In long terms the project will make Sami people fromRussia a natural part 
of the Sami Festival Márkomeannu. 
 

16. Isogaisa 2012  
 
Journaldato:  11.06.2012 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Foreningen Isogaisa v/ Ronald Kvernmo 
Prosjekttittel:  Isogaisa 2012   
Programområde: Småprosjekt Kultur 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Svetlana Sedneva, Murmansk 
Prosjektperiode: 23.08.2012 – 26.08.2012 
Totalkostnad:  229 000    
Søknadssum:  160 000 
Søkt i %:  69,9 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  160 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel, Sametinget 
Vedtak:  160 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Isogaisa 2012 arrangeres høsten 2012 og arrangørene inviterer kildinsamiske og nenetsiske 
kulturabeidere til  festivalen, der de planlegger å bidra under seminarene, seremoniene og 
konsertene.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Isogaisa 2012 will be arranged, and the festival invites Kildin Saami and Nenets cultural 
workers (from North-West Russia) to contribute to the ceremonies, seminars and concerts 
planned.  
 

17. Samisk skolehistorie - fra russisk ståsted  
 
Journaldato:  13.06.2012 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  SEG v/ Håvald Hansen 
Prosjekttittel:  Samisk skolehistorie - fra russisk ståsted   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Murmansk humanistiske universitet, BIPO, Svein Lund 
Prosjektperiode: 01.09.2012 – 01.07.2012 
Totalkostnad:  454 700    
Søknadssum:  318 290 
Søkt i %:  70 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  150 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel, Finnmark fylke 
Vedtak:  100 000 

18.  

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 



 
Samisk skolehistorie består av en redaksjonskomité i Norge som vil samle og publisere 
historie om skole og opplæring for samer iRussland og i grenseområdene. Det etableres en 
redaksjon i Russland som står for innsamling av materialet som presenteres på etseminar 
våren 2013. Arbeidet skal være til nytte for lærere og elever i skolen og for studier i flere fag 
innenfor høgskole oguniversitet, bl.a. pedagogikk, samisk og historie. Tilsvarende innsamling 
i Norge, Finland og Sverige gjør det mulig å bli kjentmed samarbeid over grensene og elever 
og lærere som har gått på skole i andre land enn der de kommer fra. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Sami history of education consists of an editorial committee in Norway that will gather and 
publish the history of school andeducation for Sami people in Russia and the border areas. 
Editors in Russia will collect material which is to be presented in aseminar during spring 
2013. The results will be useful for teachers and students and in studies of several subjects 
in universitycolleges and universities, such as educational science, Sami language and 
history. A similar gathering of information in Norway,Finland and Sweden makes it possible 
to learn about cooperation between borders as well as students and teachers who 
haveattended schools in other countries than of their origin. 
 

18. Kompetanse utveksling om reinslakting og videreforedling  
 
Journaldato:  04.09.2012 
Saksbehandler: Anja Salo 
Prosjektsøker:  Krampenes Sesongslakteri v/ Inger Smuk 
Prosjekttittel:  Kompetanse utveksling om reinslakting og videreforedling   
Programområde: Småprosjekt Urfolk 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Se merknader 
Prosjektperiode: 15.09.2012 – 15.09.2013 
Totalkostnad:  166 000    
Søknadssum:  116 200 
Søkt i %:  70 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  100.000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel 
Vedtak:  100 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Krampenes sesongslakteri ønsker å invitere fire samarbeidspartnere fra Lovozero til Norge i 
perioden fra 15. september til midten av november for å gi dem en kompetanseheving når 
det gjelder slakting og videreforedling av rein til mat, klær og utstyr. Både mattilsynets og 
myndigheters retningslinjer skal læres bort. Fra norsk side skal tre personer til Lovozero for å  
få en større kjennskap til duodji og mattradisjoner basert på rein og andre utmarksprodukter.  
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Exhange of expertise reguarding tradisinell slaughter methodes between Krampenes og 
Lovozero. 
 

19. Bedriftsutvikling i den grenseløse regionen Sápmi  
 



Journaldato:  13.08.2012 
Saksbehandler: Morten Brugård 
Prosjektsøker:  Høgskolen i Harstad v/ Hilde Nordahl-Pedersen 
Prosjekttittel:  Bedriftsutvikling i den grenseløse regionen Sápmi   
Programområde: Småprosjekt Kompetanse 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: BIPO,Murmansk; SSR,Umeå 
Prosjektperiode: 01.06.2011 – 01.06.2014 
Totalkostnad:  313 000    
Søknadssum:  219 000 
Søkt i %:  70 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  219 000  
Annen finans:  Søkers egenandel og russisk medfinansiering 
Vedtak:  219 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Prosjektets formål er å gi bedrifter innen det samiske produktsegmentet i Norge, Sverige og 
Russland kompetansepåfyll i hvordan de kan arbeide med bedriftsutvikling, med fokus på 
merkevarebygging, innovasjon og produktutvikling, 01.06.11.‐ 01.06.14. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
The project's purpose is to provide businesses within the Sami product segment in Norway, 
Sweden and Russia replenishmentexpertise in how to work with business development, 
focusing on branding, innovation and product development, 01.06.11.‐1.6.14. 
 

20. Mikrokreditt for samer på Kola Fase III  
 
Journaldato:  02.10.2012 
Saksbehandler: Anja Salo 
Prosjektsøker:  Samisk nærings- og utredningssenter v/ Elin Mary Sabbasen 
Prosjekttittel:  Mikrokreditt for samer på Kola Fase III   
Programområde: Hovedprosjekt Urfolk 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Business Incubator of Komi Republic 
Prosjektperiode: 10.10.2012 – 01.10.2013 
Totalkostnad:  1 241 000    
Søknadssum:  868 700 
Søkt i %:  70 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  300 000  
Annen finans:  Søkers og samarbeidpartners egenandel, ukjent bidragsyter 
Vedtak:  300 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
SEG vil fortsette arbeidet med Mikrokreditt (Mc) i Lovozero, følge opp de tre etablerte 
gruppene og sette igang 4 nye grupper i løpet av 2012/2013. PL samarbeider med University 
of Arctic(UiA) v/Høgskolen i Finnmark med Business schools i Komi og Arkhangelsk. I 
Arkhangelsk er det rettet mot ungdom. Studentene vil være rekrutteringsgrunnlaget til å 
starte 2 grupper i Arkhangelsk og 4 grupper i Komi i løpet av 2013. 



 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
SEG wants to continue working with microcredit in Lovozero, follow up the three already 
established groups and start four newgroups during 2012/2013. The project manager 
cooperates with the University of Arctic (UiA) through Høgskolen i Finnmark which runs 
Business schools in Komi and Arkhangelsk. The Business school in Arkhangelsk is directed 
towards youth. Among the students there will be recruited members to start two groups in 
Arkhangelsk and four groups in Komi during 2013. 
 


