Saksbehandler for kulturminnevern i Nore og Uvdal kommune informerer.
Tilskuddsordninger til kulturminner:
 SMIL midler: I Nore og Uvdal har vi problemer med at innmarksbeiter og setervoller gror igjen med
kratt og skog. Det er mye verdifull kulturbeitemark og slåttemark som forsvinner. Nå har du
muligheten til å få noen kroner for å gjøre arbeidet. Har du noe på eiendommen du ønsker å gjøre
noe med? Restaurering av bygninger med høy verneverdi er også aktuelle tiltak. Søknadsfrist 1. mars.
 Fylkesmannen Tilskudd til utvalgt naturtype Søknadsfrist 15. januar :
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Foroffentligsektor/Tilskuddsordninger/Tilskuddsordning-for-utvalgte-naturtyper/
 Buskerud fylkeskommune Søke om tilskudd til bevaring av verneverdige kulturminner og
kulturmiljø. Søknadsfrist 15. februar – utsatt til 15. mars:
http://www.bfk.no/Nyheter/Kulturminnevern/Sok-tilskudd-til-verneverdigekulturminne-ogkulturmiljo/
 Kulturminnefondet Kulturminnefondets primære målgrupper er private eiere, ideelle
organisasjoner, stiftelser og foreninger som eier eller har ansvar for verneverdige kulturminner og
kulturmiljøer. Kommuner kan også søke for egne eide kulturminner. Søknadsfrist 11. november:
http://www.kulturminnefondet.no/content/1110359271/Malgrupper
 Riksantikvaren Eier av bygg fra før 1537 kan søke om midler. Søknadsfrist 15. januar:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/rundskriv/2013/t-1-13- tilskotsordningar-for2014.html?id=747424#kulturminnetiltak
 Sametinget Tilskudd til samisk arbeid med kulturminnevern Søknadsfrist 1.mars:
http://www.sametinget.no/Miljoe-areal-og-kulturvern/Kulturminner/Stipendogtilskudd/Kulturminner-Kulturminnevern
 Stiftelsen UNI Stiftelsen UNI vil gjerne være sponsor for allmennyttige prosjekter innen skade og
miljøvern. Dette gjelder særlig prosjekter som vanskelig lar seg finansiere gjennom normale kanaler.
Behandler søknader 6 ganger i året: http://www.stiftelsen-uni.no/soknaden.html
 Sparebankstiftelsen «Vi ønsker at midler fra oss skal gå til tiltak som har verdi over tid og kommer
mange til gode. Vi ser etter prosjekter med langvarig nytte, og ikke kortvarige arrangementer.
Gavene skal særlig gi stimulans og opplevelse til mennesker i alderen 6 til 30 år. Vi ønsker å støtte
tiltak som skaper aktivitet, tilhørighet og stolthet tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje. Vi vil
utløse gode krefter!» Søknadsfrist 15. februar og 15.september:
http://sparebankstiftelsen.no/Soeke-stoette
 Fylkeskommunen, Buskerud fylkeskommune fordeler tilskudd til verneverdige ikke-fredete
kulturminner og kulturmiljøer. Tilskuddet skal bidra til istandsetting av kulturminner og kulturmiljøer.
Privatpersoner, stiftelser, organisasjoner eller liknende kan søke. Søknadsfrist 15. mars :
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Soke-tilskudd/Kulturminnevern/Ikke-fredete-kulturminner/
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