
Institusjon Fomål Mer info

Kulturrådet Prosjektstøtte Formålet med ordninga er å stimulere til prosjektbasert arbeid med innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling av materiale som utgjer grunnlaget for 

auka kunnskap om historie, kunst, kulturar og samfunnsliv i Noreg fram til i dag.

Kulturrådet Museum og arkiv Det er et mål at arkiv og museum skal være aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner. Kulturrådet prioriterer prosjekter som er nyskapende, setter fokus på å fornye 

og utvikle institusjonene og som bidrar til refleksjon rundt institusjonenes samfunnsrolle. Det er videre et mål å styrke institusjonenes faglige fundament, med 

utvikling av metoder, standarder og verktøy, som grunnlag for forvaltning av samlinger, forskning og formidling. Midler til samarbeids- og utviklingstiltak er et viktig 

redskap for å nå disse målene.

Kulturrådet Privatarkiv Institusjoner som arbeider med å bevare og gjøre tilgjengelig arkiver fra privat samfunnssektor (privatarkiver), kan søke Norsk kulturråd om støtte innen 15. 

oktober 2014. Med privatarkiver menes i hovedsak arkiver som er skapt av og dokumenterer private bedrifter, institusjoner, organisasjoner og personer.

Kulturrådet Faglitteratur kulturvern Formålet med ordninga er å stimulere til utgiving av fleire historie- og kulturvernfagleg forankra publikasjonar av høg kvalitet og av nasjonal interesse.

Kulturrådet Sikringsmidlar til musea Sikringsmidlane skal finansiere tiltak som kan førebyggje og redusere omfanget av øydelegging i samband med brann, tjuveri, ran, hærverk, naturskade og 

eventuell annan skade.

Kavli-fondet Humanitært arbeid, forskning og 

kultur

Gjennom våre kulturengasjement støtter Kavlifondet kulturelle tiltak som gir samfunnsmessig berikelse og stimulering. Kavlifondet har et særskilt ønske om å 

støtte ulike kulturprogrammer knyttet til barn og unge.

Torstein Erbos Gavefond Forskning, kunst og vitenskap i 

Sør-Trøndelag

Administreres av Advokatfirmaet Bjerkan Stav, ta kontakt med Leif Jervan.

Sparebankstiftelsen Kulturminner og historie Ønsker å støtte tiltak som skaper aktivitet, tilhørighet og stolthet i nærmiljøet - i by og bygd. Visjonen vår er: Vi skal utløse gode krefter. Regionalt avgrenset men 

unntak vurderes 

Riksantikvaren Restaurering Eiere av middelalderbygninger (eldre enn 1537) kan søke Riksantikvaren om tilskudd  

Fylkeskommunen / Sametinget Restaurering Private eiere av fredete bygninger og anlegg kan få dekket antikvariske merutgifter ved rehabilitering, helt eller delvis, etter søknad. Søknader som gjelder samiske 

kulturminner skal sendes Sametinget. Tilskuddsordningen er primært forbeholdt fredete bygninger i privat eie. Fylkeskommunene/Sametinget har ulike frister. 

Mange fylkeskommuner gir også tilskudd til kulturminnevern, vanligvis med en søknadsfrist pr. år. Alle frister kunngjøres i lokalpressen. Søknadsskjema fås ved 

henvisning til den enkelte fylkeskommune. Les mer om de ulike tilskuddsordningene og tidsfrister i rundskrivet T-1/12 Tilskotsordningar for 2013 som finnes på 

nettsidene til Miljøverndepartementet. 

Norsk kulturarv Vern gjennom bruk Norsk Kulturarv er en interesseorganisasjon med formål å bidra til vern av kulturarven gjennom bærekraftig bruk.

Norsk Kulturminnefond Eiere kan også søke Norsk Kulturminnefond med søknadsfrist 1. november. Les mer på Norsk Kulturminnefonds hjemmesider.    Tre muligheter: søknad om midler 

til bevaringstiltak , søknad om støtte til sikringstiltak, søknad om støtte til formidlingstiltak 

Stiftelsen UNI Vern av kulturminner Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske 

samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner. Gjelder nyere tids 

kulturminner (etter 1537)

Kommunen - SMIL-midler Miljøtiltak knyttet til jordbruket SMIL står for  ”Spesielle miljøtiltak i jordbruket”, og skal gå til tiltak ut over det som forventes eller kreves ved vanlig landbruksdrift. Det vil si at hvis du har tenkt å 

for eksempel rydde en gammel sti, ta vare på et spesielt område med biologisk mangfold, gjerde inn og stelle gammel kulturmark, kan du få tilskudd. De ulike 

kommunene gir SMIL-midler etter søknad. Spesielle søknadsskjema  fåes ved henvendelse til kommunen. Tilskuddsatser kan variere fra kommune til kommune, det 

samme med søknadsfrist. Hvis du har et spesielt tiltak du kunne tenke deg å søke tilskudd til, må du være registrert i enhetsregisteret. Det vil si at for eksempel 

registrerte grunneierlag eller bygdelag kan søke. Gårdbrukere må i tillegg ha Miljøplan trinn 2 for å kunne søke. Ta kontakt med jordbruksavdelinga i din kommune 

for å høre om ditt planlagte tiltak kan søkes tilskudd for!

Regionalt miljøprogram Miljøtiltak knyttet til jordbruket Regionale miljøtilskudd er en del av Regionalt miljøprogram (RMP) for jordbruket. Det gis støtte til blant annet:

Skjøtsel av slåttemark/slåttemyr, seterdrift, skjøtsel av setervoller, hesjing, og skjøtsel av automatisk fredete kulturminner

For fullstendig informasjon, se nettside.

Innovasjon Norge Næringsvirksomhet Tilskudd gis primært til små og mellomstore bedrifter over hele landet

Skattefordeler Fordeler Den som driver næringsvirksomhet vil kunne utgiftsføre alle kostnader til vedlikehold i forhold til driften. Det er en rekke lovbestemmelser knyttet til dette. 

Finnerlønn Fordeler Riksantikvaren har etter kulturminneloven myndighet til å utbetale finnerlønn til gjenstander som er eldre enn fra 1537 og mynter fra før 1650. Se 

kulturminneloven § 13.
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Tilskuddsordninger knyttet til kulturminner
For søknadsfrister og krav til søknad, se organisasjonens nettside
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http://kulturradet.no/stotteordninger/prosjektstotte-kulturvern
http://kulturradet.no/stotteordninger/utviklingsprosjekter-arkiv-og-museum
http://kulturradet.no/stotteordninger/privatarkiv
http://kulturradet.no/stotteordninger/faglitteratur-kulturvern
http://kulturradet.no/stotteordninger/sikringsmidler-for-museum
http://kavlifondet.no/
http://www.legatsiden.no/innhold/visettlegat.php?id=1206
http://sparebankstiftelsen.no/Soeke-stoette
http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Aktuelt/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=118785
http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Aktuelt/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=118785
http://kulturarv.no/om-norsk-kulturarv/
http://www.kulturminnefondet.no/content/1108981254/Soknad
http://www.stiftelsen-uni.no/soknaden.html
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket
http://www2.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=24269
http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/om-finansieringsformene/
http://www.skatteetaten.no/
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50

