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Forrige periode «Kolarctic ENPI» - 51 samarbeidsprosjekter

fra prosjektkatalogen

30 av dem med norsk medsøker, herav 8 norsk hovedsøker (LP) 

www.kolarctic.noKolarctic Norge

Prosjektene som støttes -Forskjell fra norske finansieringsvirkemidler:

Effekter må være spesifisert innen hver side av grensa på forhånd
-f.eks norsk side eget budsjett som direkte regional utvikling

Multilateralitet
-flere enn to land, der ett av dem er Russland 

Partnerskap –både i prosjekter og programmet:
Grunnlaget for samarbeid over fylkes- og statsgrenser
-utvikling av læringskompetanse-

De tre nordnorske fylkeskommunene har vist sin samarbeidsevne 

http://www.nfk.no/
http://www.nfk.no/
http://www.tromsfylke.no/
http://www.tromsfylke.no/
http://www.ffk.no/
http://www.ffk.no/


• Forberedt siden 2013

• Det felles programdokumentet (“JOP”) utarbeidet av
regionale og nasjonale myndigheter

• Offentlige høringer februar-mars 2015

• “JOP” sendt til EU-kommisjonen juni 2015 for godkjenning

• “JOP” EU-godkjent 18.12.2015

• Siste part i Finansieringsavtalen signert i Moskva 28.12.16

(før prosjekter kan starte må Føderasjonsrådet ratifisere avtalen)

• Første søknadsutlysning 23.01.-15.03.2017

Tilgrensa regioner:

Finland: Oulu region 

Sverige: Västerbotten

Russland: Karelen republikk, Komi republikk 

Viktige økonomiske og kulturelle sentra:

Russland: St. Petersburg 

NYTT PROGRAM ”Kolarctic ENI 2014-2020”
www.kolarctic.info
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NYE TEMAER
”Kolarctic ENI 2014-2020”
Fortsatt finansieringsinstrument for grenseregionalt 
prosjektsamarbeid mellom Russland og EU i nord

norsk side:
"business as usual"

Kolarctic fortsatt
-som INTERREG-
"RUP i praksis"

Fire Tematiske Områder 

-Forretningssamarbeid

-Miljø

-Kommunikasjoner

-Grensesystemer

www.kolarctic.noKolarctic Norge
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Prioriteringsakser

1. Bærekrafta til arktisk

økonomi, natur og miljø

Utvikling av forretning og SMB

Miljøbeskyttelse, klimatilpasning 
og utslippsreduksjon

2. Mobilitet av personell, 

varer og kompetanse

Utvikling av forretning og SMB

Miljøbeskyttelse, klimatilpasning og utslippsreduksjon

Forbedring av tilgangen til regionene, utvikling av 
bærekraftig og klimasikre transport og 
kommunikasjonsnettverk og -systemer

Støtte til systemer for grenseforvaltning og –sikkerhet, 
mobilitet og migrasjonsforvaltning

- Lokalt grensekryssende folk-til-folk-samarbeid
- Støtte til utdanning, forskning, teknologisk utvikling og innovasjon

Horisontale kriterier

www.kolarctic.info



 RAG-medlemmene representerer følgende kompetanse:

1) miljø
2) forretning og SMB
3) transport og logistikk
4) opplæring og kultur
5) turismesektoren
6) grensesikkerhet og grenseforvaltning

 RAGene eller eksterne eksperter vurderer kvalitet og 
relevans i prosjektsøknadene opp mot program-
prioriteringene og strategiene til regionene i 
programområdet

4 regionale

vurderings-

grupper

RAG Finland 

(6 medlemmer)

RAG Norway

(7 medlemmer)

RAG Russia

(6 medlemmer)

RAG Sweden

(6 medlemmer)

Beslutning: JMC – Joint Monitoring Committee –Overvåkningskomitéen

Russland: 6, Finland: 6, Sverige: 6, Norge: 5  (Norsk side: NRAG: faglig, JMC: politisk)

www.kolarctic.noKolarctic Norge
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Indicative timeline for the 1st Call for Proposals

1ste søknadsrunde

23.1.-10.3.2017

Administrative and 
eligibility check
(by MA and BOs)

13.3.-31.3.2017

Quality and 
relevance

evaluation (RAG 
meetings)

3.4.-21.4.2017

Decisions by the
JMC 

(JMC meeting
chaired by
Norway)

5.-9.6.2017 

Grant Contract 
preparation (MA and 

Lead Partners) 

June-August 2017

2nd Call for Proposals 

11.9.-10.11.2017

Administrative and 
eligibility check
(by MA and BOs)

13.11.-1.12.2017

Quality and 
relevance

evaluation (RAG 
meetings)

4.12.-22.12.2017

Decisions by the
JMC 

(JMC meeting
chaired by Finland)

January 2018 

Grant Contract 
preparation (MA and 

Lead Partners) 

January-March 2018

Indikativ tidsplan for 2dre søknadsrunde

Tidsplan for 1ste søknadsrunde fra 23 januar 2017

www.kolarctic.info
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EU-finansiering totalt 24,7 M€

• ENI-fond 12,35 M€

• ERDF (EU regionalutviklingsfond) 12,35 M€

Nasjonal/statlig medfinansiering 24,7 M€

• Finland og Sverige 12,35 M€

• Russland 12,35 M€

Norsk Kolarctic-finansiering
Nasjonal/statlig og regional. NB: inkludert privat

14,0 M€

• Norsk statlig Kolarctic finansiering 7,0 M€

• Regional medfinansiering (inkl evt øvrig statlig, samt privat) 7,0 M€

Total finansieringsforpliktelse 63,4 M€

www.kolarctic.info



FINANSIENGSTYPER I KOLARCTIC RUS + FIN SWE NOR

PRIVAT MEDFINANSIERING X X X

OFFENTLIG MEDFINANSIERING X X X

STATLIG MEDFINANSIERING X

EU (el. NORSK KOLARCTIC) X X X

TOTAL (med eller uten privat. 

Egenfinansiering >10%: privat og/el offentlig

www.kolarctic.info - www.kolarctic.no til norske interessenter særskilt

FINANSIERING TYPER
TRE (3) TYPER 

GJELDER NORSK SIDE
KUN FINLAND OG RUSSLAND:

EN UNDERTYPE OFFENTLIG FINANSIERING: «STATLIG MEDFINANSIERING»

«OFFENTLIG MEDFINANSIERING» KAN 

ELLERS VÆRE REGIONAL, SENTRAL M.M

http://www.kolarctic.no/
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Felles programside med alle nødvendige dokumenter:      www.kolarctic.info

1 Et område i vår egen provins som er underutvikla (fysisk eller kunnskapsmessig)?
2 Kan dette i punkt 1 utvikles gjennom samarbeid over grensa: f.eks kunnskapsoverføring fra Russland?
3 Kan det være tilsvarende forutsetninger som i punktene 1 og 2 på andre sida av grensa?

A  - Tegne et partnerskap av f.eks offentlige og private i det norske programområdet
B  - Lage et budsjett for det som skal utvikles på nordnorsk side (alle partnere kan i tillegg ha underbudsjetter)

C  - Få samarbeidspartene på andre sida av grensa til å gjøre som A og B

TENKE

GJØRE

P R O S J E K T

BUDSJETTER
NORSK SIDE: EGET

PENGEMESSIG ATSKILLELSE
INNHOLDSMESSIG SAMARBEID

Norge Sverige Finland Russland

Budsjett-størrelse og innhold i hvert land kan variere.
Lag evt eget (internt) norsk budsjett pr aktivitet!

pr type:
Personell
Reiser
Materiell
Kontor
Eksterne tjenester 
Investeringer
Indirekte (<7%)
Prosjektinntekter

K O S T N A D E R
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MÅL

STRATEGIER

AKTIVITETER

MÅL

STRATEGIER

AKTIVITETER

MÅL

STRATEGIER

AKTIVITETER

MÅL

STRATEGIER

AKTIVITETER
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NO SV FI RU

PROSJEKTET

MÅL

STRATEGIER

BUDSJETT:         EGET EGET (KAN HA FELLES MELLOM FI OG RU)

PROSJEKTET:

PENGEMESSIG ATSKILLELSE
INNHOLDSMESSIG SAMARBEID

www.kolarctic.info
felles programside med alle nødvendige dokumenter

Alle partnerne er likeverdige, men en av dem («partner1») 
blir søker på vegne av de andre på norsk side, og én av alle 
lands partnere skal være «LeadPartner» (LP), dvs den som 
er ansvarlig for søknaden på vegne av de andre i alle land, 
og som blir ansvarlig for å forvalte EU-midlene. 

Hvis LP er norsk kan denne ikke formelt beregne noen 
kompensasjon for administreringa av EU-midlene.

UTEN EGENINTERESSE:
INTET KOLARCTIC-PROSJEKT

AKTIVITETER

FELLESAKTIVITETER OGSÅ MULIG, SÅFREMT KUN GYLDIGE KOSTNADER I NORSK BUDSJETT

KOSTNADSBUDSJETT

PR AKTIVITET
- EN FORDEL FOR 

EGEN OVERSIKT

NORSK SIDE
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Felles Kolarctic forvaltningsmyndighet: 

Lapin Liitto, Rovaniemi

PROGRAMOMRÅDET er stort. 
Kjerneområder mørkest

www.kolarctic.info

Kan være med partnere utafor programområdet
hvis aktiviteter og effekt blir i programområdet
og disse dekker et behov i programområdet.

HVEM KAN SØKE
Kort sagt alle unntatt privatpersoner.

VURDERING AV SØKNADER:

POSITIVT MED FLERE ENN TO LAND?
Ja.

POSITIVT MED FLERE ENN TO PARTNERE?
Ja, men blir det for mange blir det krøll.
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PROGRAMOMRÅDET I NORGE: Nordland , Troms, Finnmark
Lik status, representert ved politisk og administrative ledelse
=
Ikke bare fysisk utvikling, men også samarbeidskompetanse 
(prosjekt- og partnerskapsmodellen: utvikling av læringsevne)

FØR SØKNAD: LURT Å KONTAKTE
Kolarctic Norge sekretariat i Vadsø, 
for de norske regionene i programområdet
under Finnmark fylkeskommune

info@kolarctic.no

www.kolarctic.info

Prosjektinnholdet kan ikke 
sekretariatet hjelpe med,

men struktur, sammenheng,
budsjetter og noen tips i 
forbindelse med 
partnerskapet.

Husk at det norske 
budsjettet må dekke et 
behov på nordnorsk side, 
f.eksbidra til å utvikle det 
sivile samfunn.
Grenseregionalt innhold

Ekspertgruppene står for den 
faglige vurderinga av søknadene.

Derfor kan sekretariatet nu gi råd i 
søknadsfasen. Den norske filialen 
har interesse av å få flest mulig 
søknader som er laget utfra 
nordnorske utviklingsbehov.
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