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Felles oversyn over tiltakspakker
Som første fylkeskommune lanserte Møre og Romsdal fylkeskommune i mai 2020 ei tiltakspakke med 7 støtteordningar for kulturlivet i fylket i samband med
koronapandemien. Tiltakspakka hadde som formål å dempe effekten av koronapandemien i kulturlivet og i alt fekk fylkeskommunen inn 256 søknadar. Ramma på 22 mill.
kr vart fordelt til små og store prosjekt i heile fylket.
Dei fylkeskommunale støtteordningane gav støtte til digital formidling av kunst og kultur, bevaring og restaurering av kulturminne, fartøyvern, skjøtsel av kulturminne,
historiske vegar og friluftsområde, samt kompetansehevande tiltak for aktørar innan kulturelle og kreative næringar. Ordningane gav også kompensasjon for tapte
inntekter ved avlyste eller flytta arrangement samt tapte leigeinntekter.
Dei fleste av søkarane søkte på støtteordninga for digital formidling, avlyste og utsette arrangement og kompensasjon for tapte leigeinntekter. Ordningane tok i mot
høvesvis 88, 71 og 41 søknadar. Det vart totalt søkt om 52,71 mill. kr og det vart tildelt 21,46 mill. kr i tilskot.
Oversikta er sortert etter støtteordning og i alfabetisk rekkefølje etter namn på søkjar.
I tillegg er det satt av 0,6 mill. kroner til kjøp av forskingsoppdrag på kultur og folkehelse.
Ordning

Tal søknader

Omsøkt beløp

Fordelt

Opprinneleg ramme

Digital formidling av kunst og kultur

88

33,403 mill. kr

14,517 mill. kr

12 mill. kr

Kompensasjon for tapte inntekter ved avlyste eller flytta arrangement –
perioden 12.03–06.05.20 (kultur, idrett, frivillig sektor)

71

4,227 mill. kr

2,459 mill. kr

2,5 mill. kr

Kompensasjonsordning for tapte leigeinntekter
(frivillige organisasjonar som eig og driftar hus/anlegg)

41

1,744 mill. kr

0,753 mill. kr

2,5 mill. kr

Bevaring og restaurering av kulturminne

22

6,071 mill. kr

1,6 mill. kr

1,6 mill. kr

6

1,006 mill. kr

0,5 mill. kr

0,5 mill. kr

25

5,351 mill. kr

1,4 mill. kr

1,4 mill. kr

3

0,868 mill. kr

0,220 mill. kr

0,9 mill. kr

Fartøyvern
Skjøtsel av kulturminne, historiske vegar og friluftsområde
Kompetansehevande tiltak for aktørar innan kulturelle og kreative næringar
Forskingsoppdrag på kultur og folkehelse

0,6 mill. kr
Tiltakspakken

256

52,71 mill. kr

21,46 mill. kr

22 mill. kr
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Digital formidling av kunst og kultur
Støtteordninga for digital formidling av kunst og kultur var den største og mest populære ordninga i tiltakspakka. Ordninga ga tilskot til profesjonelle kunstnarar, arrangørar og
formidlingsarenaer samt profesjonelle leverandørar av teknikk, lys- og lydtenester på tvers av områda visuell kunst, musikk, scenekunst, film og foto, litteratur og kulturvern i Møre
og Romsdal. I tillegg til dei profesjonelle aktørane kunne også folkebibliotek, frivillig verksemd eller amatørverksemd søke om tilskot til profesjonelle bidrag i samarbeidsprosjekt
mellom profesjonelle og amatørar.
Ordninga hadde opprinneleg ei økonomisk ramme på 12 mill. kr, men som følgje av ei omfordeling på 2,517 mill. kr frå andre støtteordningar i tilskuddspakka er det totalt fordelt
14,517 mill. kr i denne støtteordninga. Av totalt 88 søknader vart 50 søknader innvilga og 38 søknader fekk avslag. Den totale søknadssummen var på 33,4 mill. kroner. Eit mål for
ordninga var å stimulere til produksjon og formidling av kunst og kultur på nye plattformer og bidra til innovasjon, kreativitet og utforsking innan ulike formidlingsplattformer og
publikumsdeltaking.
Kommune
(søkjar)

Søkjar

Tittel på søknad

Beskriving

Prosjektstatus

Søkt

Innvilga

Vurdering

1507-Ålesund

Aggregat atelierfellesskap

Aggregat - 8 korte filmer

Aggregat kunstnerfellesskap vil lage 8 kortfilmer (à 2 min)
om kunstneriske prosesser som skal gjøres tilgjengelige
på fellesskapets nettside. Filmene skal gi informasjon om
stedet, til informasjon ved kompetansehevende kurs og til
kunstnere som ønsker å leie seg inn. Filmene er også tenkt
til bruk i markedsføring for besøkende og kan være med på
å legge til rette for nye samarbeid. De kan også brukes i
undervisning på skoler som ønsker å illustrere kunstneriske teknikker og prosesser.

Innvilga

312 250

300 000

Aggregat kunstnerfellesskap søker støtte til å produsere 8 filmer for å formidle
ulike kunstnerlege prosessar. Hovedformåler med dette er for å synliggjere
Aggregat sitt innhald og kompetanse digitalt, det vil gi ein introduksjon til
kompetansen på Aggregat og de kunstneriske prosessene som foregår her.
Arbeidet er av tverrfaglig art. Dette er ein god måte for kunstnerfellesskapet til
å synliggjere sitt arbeid og å nå ut til eit større publikum, samt at det kan auke
kompetanse til skolar også. Søknaden vert innvilga med 300 000 kroner.

1554-Averøy

André Tomas
Ormset-Paredes

Den trondhjemske postvei

Ønske om støtte til produksjon av 6 digitale illustrasjoner.
Hver illustrasjon skal vise landskap og fortelle en konkret
historie som foregikk rundt den Trondhjemske postvei.
Illustrasjonene skal ikke inneholde elementer fra nyere tid.

Innvilga

150 000

150 000

Prosjektet var i første omgang søkt inn til egen tilskuddordning “Kulturelle og
kreative næringer” i regi av prosjektet Ein bit av historia, men fikk avslag pga
den begrensa økonomisk ramme for ordninga. Søknaden ble ovrført til denne ordninga. Det omsøkte prosjektet er spennende, da det kombinerer ny og innovativ
fototeknikk og fotokunst med ønsket om å formidle historie og bevare kulturarv.

1532-Giske

Antiloopmusic AS

Digitalt duosamarbeid

Valium Poetry er et samarbeid mellom Ulf Nygård og Anita
Valderhaug gjennom deling av lydfiler og utgivelser av,
så langt, tre singler. Nå utvikles musikken i to separate
studio, et i Oslo og et på Yste Molnes på Vigra. Prosjektet
bidrar til markedsutvikling og definerer utøveren inn i det
nasjonale og internasjonale musikkmarkedet. Det søkes
om midler til skriveverksted, prøveperiode og innspilling.
Eventuell støtte bidrar til økt kompetanse, styrking av
kvalitet og markedsføring.

Avslått

67 000

0

Antiloop music søker støtte til eit innspelingsprosjekt av musikk. Prosjektet er
mellom to kunstnarar som oppheld seg i to delar av landet og saman skal gjere
dette prosjektet. Musikken skal bli tilgjengeleg på Spotify. Dette vil gi ei mogleg
inntjening for kunstnarane. Søknaden er sett i samanheng med ein annan
søknad frå same firma som er innvilga. På bakgrunn av det blir ikkje denne
innvilga.

1532-Giske

Antiloopmusic AS

Forprosjekt digital formidling
rettet mot næringsliv

Søker har for det meste hatt oppdrag for næringslivet, hvor
de økonomiske rammebetingelsene har vært best. Arbeidet
har muliggjort mer eksperimentelle prosjekter innen
musikk. Søker ønsker midler til utvikling av en idé som kan
gi inntekter til tross for at de fleste konferanser og møter
har blitt flyttet over på digitale flater.

Innvilga

271 500

200 000

Et interessant prosjekt som skal teste ut nytt forretningskonsept; salg av
kulturopplevelser av høy kvalitet til digitale møter, konferanser i næringslivet. I
forprosjektet skal søker utarbeide musikalske piloter, digitalisere dem og teste
en potensiell forretningsmodell som kan gi framtidig inntekt til kunstner.
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Digital formidling av kunst og kultur
1506-Molde

Arild Hoksnes AS

Fredagskåsøren - Kåsørkunst
på Facebook, YouTube og
Instagram

Prosjektet «Fredagskåsøren» skal utforske nye plattformer for formidling av kåseri via Nett-TV (Facebook
Live, YouTube, Instagram). Søknaden gjaldt støtte til å
profesjonalisere kanalen gjennom ein serie sendingar av
«Fredagskåsøren» i september-november. Med profesjonalisering meinast både dei teknisk/praktiske løysingane,
og å løfte fram lokalt innhald på eit nasjonalt nivå i denne
nytenkinga om kulturformidling.

Avslått

70 000

0

Dette er ein søknaden om innhaldsutvikling, og ikkje digital formidling.
Søknaden blir med bakgrunn i det avslått.

1507-Ålesund

Bendik Ulla

Søknad om støtte til digital
barnekonsert med Mandarinsaft, i samarbeid med
Molde Live.

Søker om støtte til en digital barnekonsert med bandet
Mandarinsaft, i samarbeid med Molde Live. Det er et mål
at konserten skal være gratis for barnefamilier, og at det
ikke skal bli noe press om å vippse eller betale på andre
måter – konserten skal være tilgjengelig for alle barnefamilier, uavhengig av økonomisk situasjon.

Innvilga

15 000

15 000

Søker støtte om digital barnekonsert med bandet Mandarinsaft. Den skal være
tilgjengelig for alle og uten krav til betaling. Selv om de fleste bandmedlemmene
bor utenfor Møre og Romsdal er søknadssummen så liten, at det kun er for å
dekke samarbeid med Molde Live for å få gjennomført. Søknaden innvilges med
15 000 kroner.

1506-Molde

Bjørnsonfestivalen

Bjørnsonfestivalen på nett

Bjørnsonfestivalen ønsker å gjennomføre festival i den
planlagte perioden 2.–6. september, men det vil bli behov
for å kombinere tradisjonelle fysiske arrangement med
digitale løsninger. De ønsker bla. å få realisert digitale
besøk av sine utenlandske gjester som per i dag ikke kan
reise fra USA, Russland, Polen, Sverige og Island. De vil
publisere et utvalg arrangement nasjonalt, sammen med
våre tekniske leverandører Molde Live og Ramstad Lyd- og
sceneproduksjon, for å sikre god kvalitet og rekkevidde.

Innvilga

200 000

200 000

Bjørnsonfestivalen skal gjennomførast 2.-6. september, men planlegg også
digital formidling. Spesielt legg dei vekt på i søknaden at dei ønsker på legge til
rette for digital formidling av dei utanlandske forfattarane, i tillegg til eit utval
av det nasjonale programmet som kan eigne seg for strøyming. For å få til dette
samarbeider dei med lokale tekniske leverandørar

1505Kristiansund

Braatthallen AS

Etablering av digital scene i
Kristiansund

Braatthallens digitale scene vil ta høyde for alle typer
kulturuttrykk og i er så måte unik. Deres hovedfokus er
at møtet mellom aktører og publikum blir så levende som
mulig. Med fagkompetansen og nettverket Braatthallen
og andre samarbeidspartnere sitter på, vil aktørene ha
muligheten til å fokusere på faget og formidlingen av
kunsten. At formidlingen er digital, betyr ikke at kvaliteten
er redusert, og dette gjenspeiles i kunstnerhonorar. Med
prosjektet skal de ivareta kvaliteten og nå ut til nye
publikummere.

Innvilga

2 500 000

1 250 000

Søke om støtte til opprettelse av to digitale scenener, en stor i Braatthallen og
ei mindre i Festiviteten. I forslag til arrangementsrekke har søker både fokus på
å streame konserter med profesjonelle kunst- og kulturaktører, og å tilby scene
for lokale arrangement i regi av f.eks. musikkskole og bibliotek. Gjennom et
normalår har Kristiansund bibliotek en rekke gode forfatterbesøk- og foredrag, i
lokaler som ikke er tilpasset dette. Tilskudd vil kunne bety at lokale aktører når
et bredere publikum med profesjonelle arrangement. Prosjektet er ekstra interessant da Braatthallen ønsker å teste nye betalingsløsninger og dermed publikums
betalingsvilje for digitale arrangement. Prosjektet setter opp en forholdsvis lang
horisont med arrangement ut november. Søknaden innvilges, men tilskuddbeløpet avkortes grunnet tilskuddspottens samlede ramme.

1507-Ålesund

Brazz Bros as

Konsert- og Livestreamingsprosjektet The Brazz Brothers
og Frode Alnæs

The Brazz Brothers og Frode Alnæs, som alle er fra Møre og
Romsdal, har i lengre tid planlagt prosjekter som har som
formål å fornye repertoar og skape muligheter for samarbeid. Nå ønsker de å bruke de spesielle tidene vi er inne
i, med full stopp i konsertvirksomhet, som en mulighet til
å skape et felles uttrykk basert på sitt særpreg og lange
erfaring. I første omgang sikter vi inn mot en konsertproduksjon som i kan strømmes live (med betalingskode).

Avslått

481 716

0

Musikerne i prosjektet er i hovedsak bosatt utenfor Møre og Romsdal, med
unntak av én, og faller derfor utenfor ordningen. Ordningen er tiltenkt kunstnere
bosatt i fylket.
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1563-Sunndal

Dance Link AS

Etablere Digital platform og
Tilrettelegging av produksjon

Touch is vital to human existence, and right now it is at
stake. With all the services taking the digital solution,
whilst the society is adapting to a culture of social
distancing, we would like to make the most of the
connectedness of the world right now and establish In2IT
International Dance Festival. This is a digital platform for
live streaming of performances and workshops, and adapt
“Angels amongst us”-production into a digital format so
that it is easily accessible to the general public.

Innvilga

400 000

250 000

Søker støtte til filmatisering og digitalisering av danseforestillinga “angels
amongst us”. Dette er ein god produksjon og dansefestivalen i Sunndalen er i
ferd med å etablere seg som ein god arena for dans i Møre og Romsdal. Festivalen er med på å løfte dans i regionen, samt at de alltid har godt fokus på å vise
mangfold på scena.

1535-Vestnes

Djupvik, Hallvar

Elements 2020

Med utgangspunkt i nyskrevne tekster og musikk av profilerte lokale forfattere og musikere, skal søker produsere
fire konserter som kretser om hvert enkelt kunstuttrykk. De
skal også utforske fire tematiske bolker. Joakim Kjørsviks
bok «Folk jeg husker» er navet for konsert 1; Endre Rusets
tekst og musikksamarbeid, «Brev fra havet» er samlingspunktet for konsert 2; Marius Simonsens perkusjon er
fokus i konsert 3; Hallvar Djupvik og Stephanie Lipperts
sangkomposisjoner og operastemmer danner grunnteppet
for konsert 4.

Innvilga

280 000

280 000

Eit spennande kunstnarisk prosjekt som skal resultere i fire digitale produksjonar
der dei fire musikarane står i sentrum i kvar sin produksjon. Med seg har dei
forfattarane Endre Ruset og Joakim Kjørsvik, som begge er frå MR, men ikkje
busette her. Vi vurderer likevel søknaden til å vere innanfor formålet til ordninga,
sidan dei er viktige inn i det kunstnariske prosjektet.

1535-Vestnes

Djupvik, Stephanie
Lippert

Digitale konserter i
Tomrefjord produsert av
Djupvik Songformidling

Søker ønsker støtte til utstyr for å lage sommerkonserter
med ulike artister i Vestnes kommune. De driver Djupvik
Songformidling og skulle startet 2020 med flere arrangementer som ble forhindret av koronakrisen. Nå ønsker de
å skape konserter der de synger, spiller og har gjester fra
kommunen. De har allerede hatt to konserter hjemme hos
en kollega og i Tomrefjord Kristelige Forsamlingshus som
ble svært godt tatt imot både i Vestnes og utenfor. Dette
ønsker de å fortsette med.

Avslått

20 000

0

Søker støtte for å digitalisering av konsertar. God søknad. Dei har også en anna
søknad inne som blir innvilga. Derfor blir ikkje denne innvilga.

1577-Volda

Einy Åm Sparks

UTSYN

«UTSYN» er ei filmatisk vandrande danseforestilling for
Nynorsk kultursentrum og Ivar Aasen-tunet si 20-års
feiring av museumsbygget, teikna av arkitekt Sverre Fehn.
Dansefilmen er eit samarbeid mellom dansekunstnar Einy
Åm-Sparks, lokale kunstnarar og unge dansarar frå Ørsta
og Volda ballettskule. Dei tek aktivt i bruk rommet utanfor
og inne i bygget, og sjølve arkitekturen blir lerretet for
dansen, der både det humoristiske og alvorlege får teikne
seg fram gjennom linjene og romma.

Innvilga

80 000

80 000

Søker støtte til en sammenhengende dansefilm på 15 minutter som skal bli vist
som ein del av den digitale markeringa av 20-års jubileet av museumsbygget i
Aasen -tunet, teikna av arkitekt Sverre Fehn, som vil finne stad i løpet av hausten 2020. Dette er eit spennande prosjekt, der dans, språk, litteratur og arkitektur
kjem saman. Prosjektet blir eit samarbeid mellom profesjonelle dansarar og
amatørar. Det er eit viktig bidrag for å fremme dans i Møre og Romsdal.

1505Kristiansund

Ekholm, Alf

Lydspor - digital formidling

«Lydspor Langs Kystpilgrimsleden» er et pilotprosjekt
knyttet til nøkkelstedet Kvernes. Prosjektet skaper ny
musikk inspirert av folketoner for Nordmøre, naturlyder
og ledens nøkkelsted, Kvernes’ historie. Komponist Alf
Ekholm har idé og er prosjekteier. Musikken som skapes
skal oppleves på ulike punkter på Kvernes, og formidles i
uterom samt på digitale flater for fjernturisten. Prosjektet
utvikler ny teknologi, nye innovative løsninger knyttet til
avspillinger og opplevelser digitalt og i uterom.

Innvilga

727 500

450 000

Vi vurderer at prosjektet har en høy grad av innovasjon og nyskaping. Produktet
i form av en ny opplevelses- og utstillingsform av musikk er i høyeste gard
skalerbart, og den har et stort nasjonalt og internasjonalt potensial, nettopp
fordi det tar utgangspunkt i pilegrimstradisjoner og pilegrimsleder.Allerede i
planen for piloten beskrives en realistisk framtidig inntektsmodell basert på en
kombinasjon av betalingsløsning via mobiltelefon, andel av billettinntekter og
salg av lydformat. I tillegg er det et stort pluss at konseptet allerede i piloten gir
positive økonomiske ringvirkninger for eksterne parter som f.eks. lydteknologi,
studio, musikere, digitalisering, elektrisk, museum/turisme, produksjon av fysisk
format, konserter og andre arrangement. Søknaden synliggjør stort fokus på
digital formidling av kulturarv, næringsutvikling innen kulturelle- og kreative
næringer.
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1520-Ørsta

Engeset, Ragnhild

Digital formidling av kyrkjekonsert med barokkmusikk
for to songarar, fire strykarar
og organist.

Søkjar er 7 musikarar som helga 3.-5. april hadde planlagt
tre kyrkjekonsertar med barokkmusikk med to songarar,
strykarar og organist. Desse konsertane måtte avlysast
pga. koronasituasjonen. Dei har no lyst å få gjennomført
konsertprosjektet digitalt. Dei har fått med seg to erfarne
lydmenn som vil stå for lyd- og bildeopptak samt videoredigering. Vi ønskjer å gjere konsertopptaket i Volda kyrkje i
løpet av juli 2020. Konsertopptaket vil vare ca. 55 minutt.

Avslått

61 820

0

Søker om midler til innspilling av barokk-konsert i Volda. Hovedparten av et tilskudd vil gå til musikere som enten er studenter eller har annen jobb. Prosjektet
har høy kunstnerisk kvalitet, men faller utenfor formålet om ei tiltakspakke i
hovudsak retta mot kunstnarar som mista inntektsgrunnlaget sitt som følgje av
smitteverntiltaka i samband med koronakrisa.

1507-Ålesund

Fjord Cadenza
Festivalen

Søknad om tilskot til digital
formidling av Kyrkje-turne i
Ålesund Kommune

Fjord Cadenza ønskjer å skape noko som aldri tidlegare har
blitt produsert, og som vil ha ein stor verdi for kommunen,
regionen og fylket på ein unik måte. Dei ønskjer å legge
opp til ein digital turne der dei skal vitje alle dei 16
kyrkjene i nye Ålesund Kommune. På denne turneen vil
vi dels foreta live streaming av arrangementa, men òg
dels gjere opptak som kan verte nytta i etterkant og sett
saman til ein heilskap som vert publisert i samband med
festivalperioden i august.

Innvilga

200 000

200 000

Fjord Cadenza arrangerer ein digital konsertturne der dei vitjar alle dei 16
kyrkjene i Ålesund kommune. Spennande prosjekt. Festivalen har også søkt
Møremusikarordninga

1525-Stranda

Fjord Nature AS

Utvikle prosjektet Fjord Nature LIVE - sendigar frå natur
og friluftsaktivitetar

LIVE-sendingar frå natur og friluftsaktivitetar som skal
gi moglegheit til både opplevingar, formidling og kursing
digitalt. Dette kan nå ut til ei stor gruppe menneske, både
lokalt og internasjonalt, og bidra til reiselyst, friluftslyst
og kompetanseheving innafor ulike aktivitetar og generell
frilufts- og naturkunnskap.

Avslått

50 000

0

Søknaden handlar først og fremst om formidling av natur og friluftsaktivitetar,
og fell slik sett utanfor ordninga.

1507-Ålesund

Foreningen Longva
kunstnarresidens

Nå ut! - digital plattform for
foreininga Longva kunstnarreisdens

Søkjer ønskjer å nytte midlane til å etablere ei digital
plattform, med namnet «Nå ut!» som kan inspirere og
formidle kunnskap, innsikt, nettverk og interesse rundt
kunst og kultur i Møre og Romsdal. Plattforma har lokal
forankring ved at ho tek utgangspunkt i ein fysisk stad
med ei masterforteljing om geologien, landskapet og historia om tilbliingsprosessane for landskap, folk og samfunn
som ein del av konseptet som folk kan interagere med.

Innvilga

400 000

250 000

Nyetablert kunstnerresidens søker midler til tilrettelegging på digital plattform.
Ved å opne for ein slik digital tovegskommunikasjon kjem brukarne meir i
sentrum. Den digitale plattforma skal vere ein interaktiv hypermedia med video,
bilete, lyd og tekst integrert i ei samla plattform. Det er en utrolig spennende
søknade, grundig, meget høy kunstnerisk kvalitet og det er spennende lokasjon
og tanker rundt prosjektet. De har også søkt andre for støtte.

1520-Ørsta

Fotograf MA

Digitalisering og trykk av
fotokunstprosjekt Tyll på Tind

I løpet av 2010–2012 laga søkjar serien «Tyll på Tind», eit
fotoprosjekt. Her plukka søkjar ut 10 krevjande tindar der
ho på toppen tok sjølvportrett ikledd tyllkjole. Kvar tind har
ein «eigen» farge, som igjen viser seg i fargen på kjolen
valt ut til den enkelte topp. Med prosjektet feira ho kjensla
av å stå på toppen av Sunnmøre. Prosjektet skal vise
styrke, glede og vere eit bevis på at ein kan «reise seg»
når ein har motgang. Eg sit igjen med fleire tusen bilde frå
dette prosjektet - som eg vil sortere.

Avslått

140 000

0

Søker om å få lage ei e-bok av prosjektet Tyll på Tind. Men også ei fysisk bok. I
budsjettet kjem det fram at dei største kostnadane er knytta til fysisk trykking av
boka. Søknad blir ikkje prioritert og avslått.

1506-Molde

Friluftsrådet
Nordmøre og Romsdal

Utvikling av ny Stikk UT-app
for registrering og kulturminner.

Friluftsrådene i Møre og Romsdal drifter Stikk UT, og driver
kontinuerlig produktutvikling for å nå nye målgrupper,
få flere på tur, og gi turfolket kulturopplevelser PÅ turen.
Friluftsrådet har også utviklet konseptet KulTUR (Kulturminnevandring) tilpasset Morotur. Når koronasituasjonen
oppstod er det et behov for digital innovasjon, og en ny
plattform for innsikt og turopplevelser i en ny Stikk UT-app
som samler registreringer og kulTURminne-opplevelser i en
og samme enhet/app.

Avslått

400 000

0

Søknaden har også vært vurdert i ordninga Skilting, skjøtsel og tilrettelegging
av kulturminne, kulturmiljø, historiske vegar og friluftslivsområde, men vart ikkje
prioritert. Søknaden også faller utenfor ordninga digital formidling da denne
ordninga er rettet mot profesjonelle kunstnere.
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1560-Tingvoll

Fyllingsnes, Unn
Catodotter

Digital formidling om berekraft: Øko-barne-tv på nett

Søkjar ønskjer støtte til utvikling og produksjon av
nettserie for born (primært 1.-4. klasse). Serien har tittelen
«Rubi i meitemarkens rike» og har fokus på berekraft,
økologi, dyrevelferd og fornybar energi. Serien tek i bruk
fiksjon og historieforteljing som verkemiddel for å gje
læring og lærelyst om desse temaa, og skal skapast i
samarbeid mellom ulike kunstnarar. Serien er tenkt som eit
digitalt formidlingskonsept som kan koplast opp mot økokommunen Tingvoll sitt opplevingssenter, Tingvoll Økopark.

Avslått

250 000

0

Tiltak for å skape meir aktivitet knytt til Tingvoll Økopark. Spennande prosjekt,
men engasjerer i liten grad profesjonelle kunstnarar. Og det kjem fram av
søknaden at dei må ut av fylket for å hente ein del kompetanse. Søknaden blir
difor ikkje prioritert.

1577-Volda

Galleri Bjørk

Nostalgia- ei digital
oppleving

I Bakketunet ønskjer dei å vise utstillinga «Nostalgia» frå
28. juni til 30. august. Utstillinga markerer 10 års drift
med ei gruppeutstilling der tidlegare kunstnarar stiller ut
verk der dei tolkar og gir si meining til omgrepet nostalgi.
Utrykka er m.a. biletkunst, digitale framstillingar, installasjonar. Dei ønskjer å lage ei digital oppleving der dei gir
ei heilskapleg oppleving av tun og utstilling.

Innvilga

30 000

30 000

Søker støtte til digital formidling av jubileumsutstilling. Med begrensa åpningstider ønskjer dei å nå ut til fleire med utstillinga ved å digitalisere den. Det
er eit forholdsvis lite prosjekt. Tiltaket er innenfor formålet for ordninga og blir
prioritert.

Skodje

Happy Monks
productions

Bygda vår

I ei tid med kommunesamanslåingar, store endringar i
bustadsmønster og generell uro veks det no fram eit behov
for lokal identitet, tilhørigheit og tryggleik. Skodje er ei
lita sunnmørsbygd som opplever akkurat dette. I dette
prosjektet vil dei utforske kven skodjebygdaren er og kvifor
han bur her. Prosjektet er 15 møter med mennesker som på
kvar sin måte bidreg til at bygda er vår.

Avslått

350 000

0

Søker støtte til filmprosjekt som har som mål å skape tilhøyrighet til bydga. Ein
film som syr saman dei ulike forteljingane om bygda. Filmen skal vere tilgjengeleg på ein digital plattform. Søknaden er heilt greit, men vert ikkje priortert i
denne omgangen.

1506-Molde

Harrang, Ine

Synlighet i skumringens tid

Harrang arbeider som billedkunstner innenfor det
ikke-kommersielle kunstfeltet. Dette innebærer større
idébaserte prosjekter med liten salgbarhet og hun søker
om midler til to ulike aspekter ved hennes virke. Det ene
er utvikling av hjemmeside, som på langt nær har den
standard som forventes i vår tid. Det andre er filmatisk utvikling av performance-virksomhet, som Harrang beskriver
som en ny og interessant kunstnerisk uttrykksform.

Innvilga

140 000

140 000

Kunstner Ine Harrang søker støtte til dokumentasjon av arbeid og performance,
samt betre hjemmeside som skal vere med på å synliggjere kunstnaren sitt
arbeid betre. Kunstaren er ikkje-kommersiell som held eit høgt kunstnarisk nivå.

1506-Molde

Henrik Sæther

Livestream av musikk og
kunst i flotte naturomgivelser

Utendørs livestream av artister som ellers ikke ville hatt
muligheten til å bli oppdaget eller få opptre samt fremvisning av moderne scenekunst i vår flotte lokale natur
(Trollstigen i Rauma, Utkikkspunktet på Aksla i Ålesund
og Varden i Molde). Det blir også gjort intervju og «bli
kjent»-samtaler med artister før og etter opptredenen. De
har hittil kun brukt private midler for å få dette til og ser
nå at det trengs offentlig støtte om de skal klare å lykkes
videre på en god og proff måte.

Avslått

559 000

0

Søker støtte til Livestream i naturen. Søker i hovudsak støtte til kunstnerhonorar
og innleie av teknikk. Samarbeidspartner er Molde Live. Det er mange søknadar
om digital scene, og denne søknaden blir ikkje prioritert i denne omgangen.

1520-Ørsta

Humberset, Svein Olav

Søknad Kulturminne Fotoprosjekt Den trondhjemske
postvei

Prosjektet er fire-delt med formål om å auke omtale, bruk
og merksemd kring den Trondhjemske Postvei sine ruter på
Søre Sunnmøre. Prosjektet består av: 1. Utstilling(ar) med
motiv frå postvegen og området kring; 2. Workshop over
2 dagar med lokale fotografar; 3. Ei lita trekkspelforma
bildebok til sal på hotell og andre turistplassar; 4. Tear-off
blokk med kart og foto i A4 som skal ligge på disk på hotell
og andre turistplassar.

Avslått

109 413

0

Det er registrert to søknader på same tiltak.
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1520-Ørsta

Humberset, Svein Olav

Digital kunstutstilling

Viser til søknad Den Trondhjemske postvei og kunstutstilling/bokprosjekt kring dette. Prosjektet er omforma til
å passe rammene for søknad om digitalisering av kunst.
Budsjettet er tilpassa.

Innvilga

80 331

80 000

Prosjektet er interessant da det kombinerer kunstfoto som uttrykk med en ny
digital visningsarena i 3D. Denne kan i tillegg kombineres med musikk, og vil gi
publikum en ny opplevelse av uttrykket. Tema for kunstutstillingen er historiske
veier.

1505Kristiansund

Inamorata Dance
Company

Tverrfaglig kunstfilm musikk
og dans - Ut mot havet

Ut mot havet – dans og musikk i samspill foran kamera,
hver for seg, men allikevel samlet. I år feiret alle en annerledes 17. mai, og de ønsket å lage noe alle på Nordmøre
kunne få glede av, i stuen eller på sykehjemmet. Ut mot
havet av Edvard F. Bræin er et folkekjært stykke i området
og ble derfor valgt for anledningen.

Avslått

10 000

0

Søker støtte til å lage dansefilm. Tiltaket er gjennomført og søknaden blir avslått.
Vi prioriterer ikke tiltak som er gjennomført.

1563-Sunndal

JazzåTeatret
Produksjon AS

Lady Arbuthnott 2020 aktiviteter innen digital
formidling

JazzåTeatret Produksjon vil gjennomføre ulike digitale
aktiviteter i 2020 for å gi publikum «Lady Arbuthnott-opplevelser» selv oppsetningen måtte avlyses. Aktivitetene
vil bestå av en «live on tape»-produksjon i form av et
talkshow om utviklingen av musikkspillet fra starten i
1996. To konserter skal strømmes, og digital formidling
av historien om engelsk-tiden rettes mot barnehager/
barneskoler. Utvalgte scener/sanger fra forestillingen
filmes utendørs. Filmen skal også benyttes i markedsføring
av musikkspillet.

Innvilga

756 500

250 000

Jazzåtetaret søker midlar til fire prosjekt som handlar om å promotere/vise fram
spelet som no er 25 år - Lady Arbuthnott. Det er ein god og fyldig søknad som
skildrar planane for å synliggjere spelet godt. Søknaden vert innvilga med 250
000 kroner til å kunne gjennomføre prosjektet med innspeling av tablåar som
kan nyttast i markedsføring av spelet i tida framover.

1506-Molde

Kick Mentzoni lys og
sceneproduksjon

Molde Kulturscene

Molde Kulturscene ønsker å tilby en profesjonell scene
for strømming og opptak, som gir sysselsetting for
profesjonelle aktører i kulturbransjen, basert på følgende
aktiviteter: 1. Elever ved Molde Kulturskole, Musikklinja/
Jazzlinja ved Molde VGS; 2. Livestrømming av konserter for
profesjonelle utøvere i nye konstellasjoner; 3. Digitalisering
av tidligere produsert DKS produksjon.

Innvilga

704 446

550 000

Søker om støtte til å opprette en digital scene for elever ved musikklinja på
Molde vgs. og for elever ved kulturskolen. Tilslag på denne søknaden betyr at
sentrale aktører innen teknikk og medieproduksjon kommer i aktivitet. Et annet
viktig resultat av tilskuddet er at barn og unge, spesifikt elever under utdanning
får tilbud om en profesjonell arena for sine kulturuttrykk.

1507-Ålesund

KLR Sirkel AS

Digital formidling av Magiens Pappsen & MEG – tittelen høres kanskje litt rar ut i en
Verden for barn og voksne i
magisk sammenheng, men det er rett og slett fordi det
alle aldre
handler om far og datter.

Avslått

250 000

0

Søker om fullfinansiering til digital formidling av Magiens Verden for barn og
vaksne i alle aldrar. Vi kan ikkje prioritere dette prosjektet.

1505-Kristiansund

Kristiansund Kunstforening

Støtte til digitalisering av
samlingen til Kristiansund
Kunstforening

Digitalisering av samlingen via Kristiansund kommunes
digitale kunstdatabase på Norsk Kunstdatabase, kristiansund.nkdb.no

Innvilga

75 000

57 000

Søker støtte til digitalisering av kunstsamling. Prosjektet er lite, men kan vere
med å gi ei lita inntjening for foreninga. Dei søker støtte både til innramming og
fotografering, dei får berre støtte til fotografering.

1505Kristiansund

Kulturfabrikken drift AS

Digital scene i Kulturfabrikken

For nyoppstartede Kulturfabrikken i Kristiansund medførte
koronapandemien fullstendig stopp i drift og inntekter.
De kvalifiserte ikke til støtteordninger ifm. drift av huset,
lønnstilskudd og lignende. I forbindelse med denne
søknaden inngikk de en intensjonsavtale med Mediehuset
KSU24/7 samt 14safety slik at de kunne levere et profesjonelt digitalt tilbud i denne perioden, samt undersøke
muligheten for å utvikle et tilbud som kan sette dem på
kartet nasjonalt.

Innvilga

960 300

600 000

Søker om støtte til å kunne gjennomføre streaming av ulike arrangementer med
ulike kunst- og kulturaktører innen musikk, lokalhistorie og kulturarv for et bredt
spekter av publikum. Kulturfabrikken er nyoppstartet, og i en svært sårbar fase
av driften. Tilslag på denne søknaden vil bety at at både Kulturfabrikken og
samarbeidende aktører innen teknikk og medieproduksjon kommer i aktivitet.
Det er videre postivt at søker har fokus på potensiell inntjening gjennom pay
prewiev-løsninger. Søknaden innvilges, men tilskuddbeløpet avkortes grunnet
tilskuddspottens samlede ramme.
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1566-Surnadal

Laget Vårsøg

Kleivakveld. Vårsøghelga 25
år, Vårsøg 75 år

Sidan årets Vårsøghelg vart avlyst, gjekk søkjar raskt i
gong med å sjå om det var mogleg å legge planer for eit
digitalt arrangement, i regi av Laget Vårsøg. Kleivakvelden
er hovudarrangementet under Vårsøghelga, så dei fann
fort ut at dei hadde lyst til å få arrangert ein digital
Kleivakveld. Dei ønsker òg å gi lokale leverandørar og
lokale profesjonelle artistar oppdrag, sidan dei mista all
inntekt frå mars.

Avslått

30 000

0

Søker om midler til filmatisering/digitalisering av Kleivakveld. Tiltaket ble
gjennomført før søknadsfristen utløp, søknaden er derfor avslått.

1507-Ålesund

LD Studio AS

Ålesund Filmskole for Barn
og Unge

Etablere et nytt fritidstilbud for barn i alderen 10-16 år
i form av en ukentlig filmskole. Gjennom ukentlige samlinger fordelt over 10 uker får barna være med å forfatte,
regissere og spille inn, produsere og publisere en kortfilm.

Innvilga

124 000

100 000

I tillegg til å skape aktivitet og sysselsetting hos et nyetablert film og
strategistudio, vil tilskuddet ha positiv effekt for barn og unge som
ønsker å utforske sine ferdigheter innen digital visuelle kunst som
animasjon, filmregi og produksjon. I sine innspill til ny stortingsmelding for
barne- og ungdomskultur, er samarbeid mellom barn og unge
og profesjonelle kunst og kulturaktører et tiltak som etterspørres.
Prosjektet tester nettopp ut slik modell.

1507-Ålesund

LD Studio AS

Utvikling av pilotepisode for
serieprosjektet ”Strålesund”

Tilskudd til etablering av podkaststudio. Studioet etableres
spesielt med fokus på å kunne gi «Ung i Ålesund» gratis
tilgang til studioet og bidra til produksjon av ukentlig
«Ung i Ålesund»-podkast.

Innvilga

55 000

55 000

Søker om støtte til å produsere filmer for å markedsføre Ålesund-regionen.
Filmene vil ha fokus på på historiefortelling. Søker repr. kulturelle- og kreative
næringer som grunnet koronasituasjonen har problemer i forholde til oppdragsmengde. Prosjektet er formet som en pilot, og er spennende fordi det kan ha
god effekt for markedsføringen av Ålesund som reiselivsdestinasjon. Søker
sannsynliggjør at piloten kan bidra til annen inntekt per produserte film, dette
gjennom annonseinntekter.

1507-Ålesund

LD Studio AS

Tilskudd til etablering av
Podcast-studio

Søker ønsker å kunne spille inn og ferdigprodusere en
pilotepisode for serieprosjektet «Strålesund». Serieprosjektet skal publiseres via Facebook-sidene til LD Studio.
Episodene skal vare mellom 12-15 minutter og gi innblikk i
spennende historier og miljø fra Ålesund Kommune.

Avslått

30 000

0

Vi har prioritert to andre søknader frå same søkar. Denne blir difor avslått.

1507-Ålesund

Leirvåg, Geir
Baldersheim

”STØY” - en digital site-specific forestilling

Forestillingen «Støy» skal undersøke ulike former for
støy i hverdagen gjennom en multimodal forestilling som
kombinerer performancekunst, dans, musikkteknologi og
installasjonskunst. Forestillingen skal gripe et samfunn
som preges av støy gjennom medier, klima og sosiale
forhold. Disse støy-tilstandene skal fremstilles gjennom
en performativ inngang hvor publikum utfordres til
kroppslig interaksjon og observasjon gjennom en bi-neural
lytteopplevelse.

Avslått

80 000

0

Dei to kunstnarane søker støtte til produksjon av performance-framsyninga
“STØY”. Prosjektet har ein undersøkande tilnærming til kunst og digital formidling. Dei har eit godt konsept og ein god søknad. Dei søker i hovudskak støtte til
kunstnarhonorar. Dei er begge tilsette som faglærarar på Fagerlia vidaregåande
skole. Denne tilskotsordninga er ei tiltakspakke i hovudsak retta mot kunstnarar
som mista inntektsgrunnlaget sitt som følgje av smitteverntiltaka i samband
med koronakrisa. Denne søknaden blir derfor ikkje prioritert i denne omgangen.
Søknaden vert avslått.

1531-Sula

Liveprofil Bent Ulleland

Live streaming av profesjonelle musikere

Søker driver produksjon av film og flerkameraproduksjon
med hovedvekt på formidling av kulturarrangement. Han
søker om støtte til 5 konserter med uavhengige profesjonelle musikere, arrangert i Sula kommune. Konsertene
skal strømmes live i sosiale medier, kombinert med et
fåtall tilskuere. Dette for å bidra til økt aktivitet for en
bransje som opplever tunge tider, og således bidra til økt
betalt aktivitet for profesjonelle lokale musikere.

Innvilga

150 000

150 000

Søker om støtte til streaming av livekonserter med profesjonelle artister. Omsøkte
midler går i sin helhet til artistene eller teknisk personell. Blir innvilges, men må
sees opp i mot antall digitale scener som opprettes, geografi etc.
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1506-Molde

Lyd & Sceneproduksjon
AS

Den digitale kulturscena

Den digitale kulturscena har tre element: 1. Ei profesjonell
scene for streaming og opptak; 2. Fleire programseriar av
ulik karakter, alle med kunstnariske innslag. Søkjer ønskjer
å gje aktørar og leverandørar av kulturtilbod betalte
oppdrag i ei utfordrande tid 3. Ein nettstad, med ein
kalender for livesendingar og eit godt tilgjengeleg arkiv.
Dette vil forlenge verdien av investeringa frå fylket og
involverte aktørar. Alle produsentar av digitale sendingar
vil bli invitert til å bruke nettstaden.

Innvilga

2 263 800

1 100 000

Søker støtte til digital scene for heile Møre og Romsdal, med tilhørande nettside,
der publikum kan sortere på uttrykk. Målet med prosjektet er å gi profesjonelle
utøvarar oppdrag, gi publikum varierte kulturopplevingar og gjere det enklare for
publikum å finne dei gode digitale arrangementa. Søkar ser for seg 6 serier med
5 program. Prosjektet er ganske stort, men det er mogleg å gjennomføre med
færre program. Søknaden vert innvilga med 1 100 000 kroner.

1507-Ålesund

Lydkjelleren AS

Get-in Lydkjelleren
Livestream-scene for lokale
musikere. Konserter satt
sammen som et TV-program.

Søker ønsker økonomisk støtte til gjennomføring av
konserter via strømming, hvor både artister, teknikere og
arrangør får mulighet til å ta ut lønn og leie for teknisk
utstyr/lokale. Konseptet har tidligere blitt gjennomført som
dugnad, før Sparebanken Møre kom inn og sponset 5 av
de tidligere konsertene. Søker har også hatt vippsnummer
synlig under sendingene for at folk som ser på ev. kunne
betale en «digital billett». De prøver nå å planlegge flere
konserter utover våren og sommeren.

Innvilga

795 000

500 000

Lydkjelleren AS har bygd om lageret sitt til eit TV-studio, og søker om midlar
til å lage ein konsertserie med lokale artistar. Dei har tidlegare denne våren
laga fleire digitale konsertproduksjonar. Lydkjelleren samarbeider med fleire i
arbeidet med den digitale formidlinga, og konsertane blir strøyma på smp.no og
Facebook.

1506-Molde

Molde International Jazz
Festival

Tilskudd til strømming av
konserter under Moldejazz
2020

Jubileumsfestivalen for den 60. utgaven av Moldejazz var
på grunn av Korona-situasjonen svært nær å bli avlyst
i sin helhet. Det mulighetsrommet som ble skissert fra
regjeringshold 30/4 hvor det ble antydet at man fra 15/6
kunne ha arrangement med opptil 200 publikummere,
gjorde imidlertid at styret i Moldejazz 8/5 besluttet å gjennomføre en nedskalert utgave av festivalen. Det å kunne
strømme deler av denne festivalen til et større publikum er
et svært viktig tiltak i år.

Innvilga

312 500

310 000

Det er viktig å gjere tilgjengeleg planlagte konsertar for eit større publikum. Den
60. utgåva av Moldejazz er nedskalert, og dei vil strøyme ein delar av festivalen.

1506-Molde

Molde kommune

Produksjon av digitale
arrangement

Formålet er å produsere ulike formidlingsarrangement
for digitale flate med eksterne og interne aktører, både
for strømmetilbud i sanntid og opptak for langtidstilgjengelighet. Det kreves teknikk, utstyr og kompetanse for
å oppnå den kvalitet slike arrangement fortjener, og den
har de ikke innad i biblioteket. Med innleid profesjonell
produsent som er lokal og godt kjent, vil de kunne få gode
produksjoner, også i bibliotekrommet, noe de også ser på
som viktig.

Innvilga

51 100

30 000

Molde bibliotek ønsker å produsere ulike formidlingsarrangement for digitale
flater. Innvilga beløp er avkorta grunna den samla ramma for tilskotspotten.

1506-Molde

Molde Live AS

Søknad om støtte til Molde
Livestream

Molde Live AS ønsker å tilby seere strømmekonserter 3
ganger i uken på RBnett.no og via Molde Live sin Facebook-side i perioden mai-juni 2020. De har valgt å kalle
konseptet Molde Livestream. Dette blir også et tilbud for
band og artister i Molde og omegn som får en arena som
de kan vise seg fram og få noen inntekter. Musikerne får
også en flerkameraproduksjon med bra lyd, lys og bilde i
odel og eie. Molde Livestream er for band og artister i alle
sjangere og aldere.

Innvilga

375 000

200 000

Søker om støtte til å gjennomføre 3 livestreamkonserter per uke i perioden mai
- juni, oppstart 22. juni. Sendinger i samarbeid med RB-nett. Har utarbeidet
system for inntektsfordeling til hvert av arr. via VIPPS. Tilskudd vil bli brukt til å
dekke produksjonskostnader innen teknikk og lyd. Søknaden blir innvilget, men
kortes ned med begrunnelse i tilskuddets størrelse.

11

Digital formidling av kunst og kultur
1532-Giske

Momentium Live AS

Jugendfest 2.0-2.0

Jugendfest er den største festivalen i fylket, og trekker
hvert år mer enn 24.000 ungdommer og unge til Color Line
Stadion i Ålesund. Årets festival har vært jobbet med siden
sommeren 2019, men er nå i sin helhet avlyst. Arrangør
søker derfor midler til å arrangere en helt annen, men
digital versjon av Jugendfest 2020.

Avslått

2 168 000

0

Av artistane Jugendfest ønsker å engasjere i tiltaket er berre ein frå Møre og
Romsdal, det same gjeld arenaene dei vil gjere opptak på. Dei søker om fullfinansiering. Vi prioriterer ikkje dette tiltaket.

1507-Ålesund

Musea på Sunnmøre

Restriksjonskunst

Jugendstilsenteret og KUBE ønsker å få noe positivt ut
av katastrofeåret 2020. Årets planlagte utstilling i KUBE
må utsettes til 2021, så vi har satt sammen kunst og
formidlingsprosjektet, «Restriksjonskunst», som byr på
nyproduksjoner av kunstnerne Kiyoshi Yamamoto og Kirsty
Kross. Vi søker nå midler til å dekke den digitale formidlingen av prosjektet. Vi ønsker å bruke produksjonsselskapet
Fuglefjellet og designbyrået Vest Studio til utforming av
det digitale formidlingsmaterialet.

Avslått

263 630

0

Søker om midler til å digitalisere årets utstilling med tre kunstnere, alle bor
utenfor vår region. Omsøkte midler vil i hovedsak gå til produksjon av tre videoer
og en strømming utført av et lokalt firma. Søknad avslås med begrunnelse i
manglende midler i den totale potten. Musea på Sunnmøre har ellers betydelig
offentlig støtte.

1515-Herøy

Musea på Sunnmøre

På skrå - digital utstilling

Ein videocast om middelalderbyen Borgundkaupangen.
Musea deltek i eit forskingsprosjekt ved Universitetsmuseet i Bergen der ein skal forske på funnmaterialet etter
fleire utgravingssesongar i Borgundkaupangen. Målet er å
finne ut meir om byen som oppstod i vikingtid, og som vart
forlaten i seinmiddelalderen. Vi kjem tett på dagleglivet
i Borgund og besøker staden, leitar i kjeldene, besøker
magasina og opplever korleis forskarane arbeider. Casten
rettar seg mot ungdom i VGs og vaksne.

Avslått

497 000

0

Søker om midler til digital formidling av kulturarv, et spennende og godt
prosjekt. Hovedandel av omsøkt beløp er tiltenkt aktør utenfor Møre og Romsdal.
Søknaden blir derfor avslått.

1507-Ålesund

Musea på Sunnmøre

Borgundkjøpstaden – mellomalderbyen som forsvann.
Videocast om arkeologi og
forskingsprosjekt.

Musea på Sunnmøre ønsker å skape en digital formidling
av Sunnmøres båtbyggerarv.

Innvilga

230 000

200 000

Søker om midler til videocasting av kulturarv. Det er eit spennende og godt
prosjekt og faller innenfor formålet med ordninga.

1506-Molde

Musikk i Molde domkirke

Søknad om støtte til
innspilling av ”I begynnelsen
var Ordet”

Magnus Myhre, Vivi Sunde og Bård Watn søkte om støtte
til digital innspilling av forestillingen «I begynnelsen
var Ordet» som de har utviklet og fremført i fylket i ulike
sammenhenger, i løpet av de siste to årene. Formålet er
både å dokumentere et større kunstnerisk arbeid samt å
gjøre dette interessant for et større nedslagsfelt.

Innvilga

100 000

100 000

Støtten går til digitalisering av forestillingen ”I begynnelsen var ordet”. Midler
går uavkortet til profesjonelle kunstnere i vår region og til profesjonelle aktører
innen lyd- og lysteknikk. Prosjektet synliggjør høy kunstnerisk kvalitet, og
gjennom digitalisering vil forestillingen kunne nå ut lagt ut over fylkets grenser,
spesielt grunnet tematikken.

1506-Molde

Møre og Romsdal
Kunstsenter

Formidling på nett av Møre
og Romsdal kunstscene og
MRKs aktiviteter

De søker om støtte til formidlingsprosjekt og utvikling av
nye løsninger for formidling av Møre og Romsdal kunstsenters aktiviteter på nett. Ny hjemmeside og produksjon
av presentasjoner av regionens kunstnere gjennom
videoopptak av atelierbesøk sommer og høst 2020. Produksjon av videoopptak av aktiviteter og kunstnersamtaler
i regionen i forbindelse med prosjektukene og formidling
av utstillingsprogrammet i galleriet høsten 2020.

Avslått

170 000

0

Søker støtte til formidling og synliggjering av arbeid. Prosjektet innebær nye
nettsidar, digitale kunstnarsamtalar, presentasjon av kunstnarar med meir. Dei
skal ha livestream og opptak. Mykje av midla er knytta til å lage ei ny nettside,
som er eit firma i Oslo som skal hjelpe med. Søknaden er god, men Møre og
Romsdal kunstsenter er ein insititusjon som mottek ein del offentleg støtte og vil
derfor ikkje bli prioritert i denne omgangen. Søknaden vert avslått.
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1577-Volda

Naturlegvis Erlend
Krumsvik

Utanfor allfarvei

Søkjar ønskjer støtte til produksjon og fri distribusjon på
SOME av interessante vegstrekningar Søre Sunnmøre.
Formålet er å stimulere reisande til å sjå og oppleve dei
smale og svingete vegane som har opplevingsverdi. Bruk
av digitale teknikkar som timelapse, panoramabilete og
stillbilete skal monterast saman til korte videopresentasjonar (3-5 min) for ulike vegstrekningar. Prosjektet skal
stimulere til produksjon og formidling av kunst og kultur
på nye plattformer i fylket.

Avslått

400 000

0

Prosjektet i seg selv er godt, men søker er ikke til daglig profesjonell kunstner.
Denne tilskotsordninga er ei tiltakspakke i hovudsak retta mot kunstnarar som
mista inntektsgrunnlaget sitt som følgje av smitteverntiltaka i samband med
koronakrisa. Denne søknaden blir derfor ikkje prioritert i denne omgangen.
Søknaden vert avslått.

1507-Ålesund

Nogva, Karin Augusta

digital og animert versjon av
Harlekins Farfar

Harlekins farfar byggjer små historier som er fletta saman
med papirutskjeringar, katagami. 2012 utvikla søkjer ei
scenekunst forteljing frå dette materialet som resulterte
i ein produksjon for DKS i fylket. I 2018 utarbeidde eg
ytterlegare historier saman med Teateret Vårt. No søker ho
digital formidling i eit samarbeide med Fuglefjellet om å
lage 3 korte filmar i digital animert verson av Harlekins
farfar.

Innvilga

130 000

110 000

Søker støtte til digitalisering/filmatisering av produksjonen “Harlekins farfar”.
Dette er ein god produksjon og søknaden skildrar godt planar for arbeidet.

1505Kristiansund

Nordic Light Events AS

Nordic Light Events digitale
arena for kulturelle opplevelser innen fotokunst.

Nordic Light Events (NLE) er helårsarrangør med tyngde i
samtidens fotokunst, basert i Kristiansund. De søker om
prosjektstøtte for å kunne tilby digitale kulturopplevelser
gjennom sin programmering i 2020 og gjennom Nordic
Light Festival sitt program i 2020; Nordic Light Livestream.
Målet er at flest mulig av NLEs kulturtilbud skal tilbys
som planlagt, med profesjonelle utstillinger, foredrag,
fotofaglig program, aktiviteter, artist talks og debatter.

Innvilga

600 000

300 000

Nordic Light Events ønsker å formidle både festivalen, som i 2020 er flytta til
hausten, og programmet gjennom året digitalt, og å produsere nye digitale kulturopplevingar. I vedtaket presiserer vi at midla skal gå til kunstnarar og andre
aktørar som er busette og har sitt virke i Møre og Romsdal.

1516-Ulstein

Nykyrkjekarane

Ulsteinscena - Mission
Possible

Nyekyrkjekarane har lagt til rette for 7 konsertar i sentrum
av Ulsteinvik med lokale artistar. Publikum møter opp i
bilane eller ser sendinga via LiveStream på Facebook eller
YouTube. Sendinga går over FM-nettet til Bygderadioen
Vest slik at dei som sit i bilane får inn lyden frå scena
samt lyd til LiveStream.

Avslått

173 000

0

Søker i hovedsak økonomisk støtte til kompetanseheving innen digital formidling
for medlemmer i frivillig forening. Arrangementene som skal digitaliseres/
streames har gjennomgående lokal profil med amatører, barn og unge på scenen.
Søknad avslås da omsøkte tiltak ikke faller innenfor tilskuddsordningens formål.

1532-Giske

Nymark, Kåre

Kåre Nymark solo ”MOLNES”- konsert for trompet og digitale instrumenter

Søker ønsker støtte til prosjektet «MOLNES» – en
solokonsert for trompet og digitale instrument – hvor
søker er utøver og komponist. Søknaden vil dekke følgende
områder: 1. Nyproduksjon av digital kunst og kultur; 2. Tilrettelegging for digital formidling og salg av produksjoner
og produkt; 3. Live strømming sceneproduksjoner.

Innvilga

162 000

110 000

Søker om støtte til å utvikle seg videre som profesjonell musiker fram mot en
digitalisering av egen musikk, og for digital framføring. Prosjektet er interessant,
søknaden sannsynliggjør at søker gjennom å ta i bruk digitale teknologier og
verktøy vil kunne utvikle flere kunstneriske bein å stå på, her som solomusiker.
Tilskuddet vil slik bidra til flere framtidige inntektskilder.

1520-Ørsta

Nynorsk kultursentrum

Søknad om digital formidling
av ny kunst og kultur i Møre
og Romsdal

Med prosjektet «Stader for skrift» vil Nynorsk kultursentrum presentere viktige nynorskforfattarar frå Møre og
Romsdal i ei multimedial og kunstnarleg ambisiøs ramme.
Saman med fotograf Ma Ortiz og Blåst Film skal det
skapast 10 filmportrett av utvalde forfattarar. Til kvart
portrett skal forfattarane få velje ut ein kunstnar som skal
bidra til portrettet. Til kvart einskild portrett skal det følgje
ein samtale med forfattar, og journalist Bjørn Vatne. Desse
vil bli publiserte som podkast.

Innvilga

800 000

600 000

Søker støtte til å skape filmportrett av nynorskforfattarar, frå og busette i Møre
og Romsdal. Prosjektet vil gi oppdrag til mange, både forfattarar, filmfotograf og
kunstnarar innan ulike kunstartar.
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1507-Ålesund

Nyvoll, Håkon

Søknad om kulturmidler

Søker er en musikkprodusent med 12 års musikkerfaring
og 4-5 års erfaring som produsent. Han jobber innenfor
ulike sjangrer, men mest EDM og pop, og satser på en
artistkarriere framover. Han går under navnet «HANEY» og
lager for det meste remikser av andre låter regionalt/nasjonalt/internasjonalt. Målet hans er å formidle musikken
til flest mulig folk. Under koronakrisen er det vanskelig
å utvikle seg samt opprettholde alt av programmer og
instrument, som har blitt kjøpt etter salg av russemusikk.

Avslått

14 000

0

Søker om støtte til plug-ins for å kunne lage lage musikken sin og utvikle seg
som musikar. Søknaden skildra i liten grad aktivitetar og mål. Søker i hovedsak
til innkjøp av utstyr. Ordninga er ikkje til for innkjøp og søknaden vert derfor
avslått.

1532-Giske

Ocean Sound
Recordings AS

Ocean Sound Sessions

Ocean Sound Recordings er et av Europas ledende
platestudio, rett ved stranda ytterst på Giske. Studioet har
fantastiske omgivelser og fasiliteter som møter de aller
fleste internasjonale standarder. Etter at karantene- og
reisebestemmelser kom, har studioet mistet de aller fleste
bookingene framover, og søker derfor om tilskudd til en
innspillingsserie med fire ulike artister.

Innvilga

596 000

300 000

Søker støtte til innspilling og streaming av konserter frå studioet på Giske. Der
dei har henta inspirasjon frå YouTube konseptet “From the basement”. Det er en
god søknad og tiltaket er innenfor formålet for ordninga.

1577-Volda

Oclin AS

Trapago

Trapago skal bli en nettbasert tjeneste som skal samle
sammen kultur, reise og opplevelser i en felles plattform.
Målet er å synliggjøre aktiviteter, muligheter, næringsliv og
reiseliv for turister.

Innvilga

379 600

200 000

Søker om midler for å utvikle en nettbasert løsning/webløsning - interaktiv
markedsføring av regionen, med mål å kunne fremme og presentere reisemål.
Søker ønsker å utvikle en pilot for testing.

1507-Ålesund

Olla Rypdal

Digital formidling av boka
«Tippoldefar Jakobs julekort»

Digital formidling av illustrert bok, «Tippoldefar Jakobs
julekort» (aldersgruppe ca. 5-10 år). Nedlastbar videofil
har stopmotion-animasjon, tilpassa illustrasjonar frå
boka/nye illustrasjonar, musikk, lyd og forteljar. Dette er ei
førjuls-adventsbok, der ein kan følgje historia dag for dag
fram til jul – eller lese historia som det passar. I samband
med at boka kom ut, blei det stor etterspurnad om å lese/
formidle frå boka på ulike arrangement.

Avslått

40 000

0

Prosjektet er ikkje prioritert og blir derfor avslått.

1507-Ålesund

Pettersen
medieproduksjon

Støtte til streamingprosjekter
i fylket under korona-tiltakene

Som leverandør av lyd-, lys og videotjenester til arrangementsbransjen ble søker hardt ramma av koronakrisen, da
hele bransjen er i stillstand i lang tid fremover. Slik det ser
ut nå er hele vår primærinntektsperiode på forsommeren,
sommer og ettersommer gått tapt, da vi ikke kan levere til
de mange festivalene og konsertene som skulle vært i år,
herunder en rekke festivaler og konserter. Ønsker støtte til
gjennomføring av strømming av konserter/live og opptak
som kan gi oss/artistene en overlevelsesmulighet.

Innvilga

928 000

300 000

Søker om støtte til å gjennomføre og streame digitale produksjoner. Støtte vil gi
aktivitet til teknisk firma som har en viktig rolle i sin region. Søker har gjennomført vellykkede tester ved hjelp av sponsorstøtte. Vil streame arr i Ålesund, Molde
og Kristiansund. Søknaden blir innvilga, men endeleg beløp for tilskotet blir
avkorta grunna den samla ramma til tilskuddspotten.

1505Kristiansund

Proper Produksjoner AS

Proper Produksjoner digitaliserer Syver

Proper Produksjoner skal tilrettelegge kunst og kultur for et
digitalt format. De skal, i samarbeid med Operaen i Kristiansund og Foreningen Morild, tilrettelegge en eksisterende produksjon for det digitale formatet. De vil produsere en
konsert og gjøre en innspilling med Operaens Sinfonietta. I
tillegg til å tilrettelegge barne- og familieforestillingen om
«Syver og Beatrice» til et digitalt format.

Innvilga

1 469 500

750 000

Søkar vil legge til rette teaterproduksjonen Syver & Beatrice for digital
formidling. Konsert m/innlagte videosnuttar skal formidlast digitalt, i tillegg
studioinnspeling av musikken. Dette er eit godt prosjekt, som vil gi oppdrag og
skape aktivitet for mange. Prosjektet vil bety oppdrag for mange i fylket.
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1576-Aure

RA Audio AS

4 streaming forestillinger
kulturlivet i Aure

Søker ønsker tilskudd for å gjennomføre 4 digitale forestillinger som viser kulturlivet i Aure kommune. De planlegger
å rigge til utstyr i Aure Arena for live strømming, og skal
også vurdere om det kan benyttes til andre arrangement
for direkte strømming. Her ønsker de å vise et bredt utvalg
av kulturaktører. RA Audio vil stille med 3 teknikere (1 lyd,
1 lys og 1 AV). I tillegg vil det bli tatt med nødvendig teknisk utstyr for å kunne gjennomføre strømming. RA Audio AS
vil stå for teknisk gjennomføring.

Innvilga

55 000

55 000

Søker om støtte til å gjennomføre fire konserter i Aure arena. Aktøren vil slik
kunne tilby scene til det frivillige kulturlivet og elever ved kulturskole. Støtten
muliggjør noe sysselsetting av teknikkselskap som er viktig for både lokalsamfunnet og som regional leverandør av lyd- og lystjenester.

1506-Molde

Rod, Andreas

Kulturaktivist og Fotograf
(Symbolmaker) Andreas Rod

I forbindelse med hans Masterstudier på London College
of Communication, i Photojournalism and Documentary
Photography, vil Rod utvikle en nettside som skal fungere
som en formidlingsportal av fotografi. Nettsiden skal
inneholde videointervjuer med både norske og internasjonale fotografer samt fungere som et fotogalleri på
nett. Portalen skal informere og fremme interesse rundt
de forskjellige aspektene ved fotografi, fotojournalistikk,
fotokunst, samling av fotografi mm.

Avslått

115 500

0

Søker støtte til formidlingsportal for fotografi. Søkar er busatt i London kor han
tek ein mastergrad. Søker må vere busett og ha sitt virke i Møre og Romsdal.
Søknad vert derfor avslått.

3035-Eidsvoll

Rognskog, Hilde

IN TO THE SWAMP - Et
kontrafaktisk prosjekt om myr

INTO THE SWAMP er et prosjekt om myr og torv som kunstnerisk materiale, bureising og et mislykket industrialiseringsprosjekt. Det handler også om energikilder fra forrige
århundret som ikke nådde opp i konkurransen med annet
fossilt brensel, kull og olje. Heldigvis, kan man si i dag,
da torv og myr har en fremtredende plass i vår fortelling
om global oppvarming. Målet er å lage en CO2 -nøytral
utstilling med hovedvekt på torv som skulptur, formidlet
gjennom digitale medier.

Avslått

77 000

0

Spennande prosjekt, men søkar er busett i anna fylke, og søknaden fell difor
utanfor ordninga.

1506-Molde

Sivert Bjørnerem

DIZNESS AS USUAL 2020 livestream av multidisiplinær
gruppeutstilling.
Samtidskunst, Molde

«DIZNESS AS USUAL» er en gruppeutstilling og multimedial begivenhet i hjertet av Molde. Unge kunstnere har blitt
invitert til å bidra med video, skulptur, fotomontasjer og
malerier. Formålet er å bistå i festivalsommeren med lokal
kunst. Monteringen blir akkompagnert av DJ-er og hele
prosessen strømmes live. De håper å nå ut til, og inspirere,
neste generasjon kunstnere. Profesjonell produksjon av en
organisk livestream løfter lokale talenter og åpner vinduet
inn til dem.

Avslått

282 000

0

Søker støtte til ei kunstutstilling som skal gå parallelt med Molde Jazz 60 år.
Utstillinga vil både vere inne i det tradisjonelle utstillingsrommet og utendørs
med bruk av videokunst og installasjonar. Eit prosjekt som tek i bruk byrommet.
Livestream og moglegheiter for å oppsøke kunstverket. Eit veldig spennenade
prosjekt. Dei søker 282000 til gjennomføring av prosjektet, der det meste går
til kunstnarhonorar. Stor del av tilskotet er tenkt til kunstnarar. Men dei oppgir
ikkje kva for kunstnarar dei tenker å knytte til seg. Og det er kun en liten del av
prosjektet/tiltaket som skal digitaliseres. Søknaden blir derfor ikkje priortert.

1573-Smøla

Smøla Nærings og
Kultursenter KF

Digital scene- SmølaPuls

Gurisentret er et Regionalt Kultur- og Kystpilegrimssenter
med mange planlagte arrangementer for vår og sommer
2020. Smøla kommune/Smøla Nærings- og Kultursenter KF
opprettet strømmingkanalen SmølPuls og startet sendinger
her. Det søkes om midler til skikkelig etablering og drift
av kanalen.

Innvilga

390 000

150 000

Smøla kommune / Smøla Nærings- og Kultursenter KF oppretta streamingkanalen SmølaPuls i april. SNK KF søker om midlar til spesialproduksjonar som
formidlar kultur på Smøla digitalt, både for eit nasjonalt, regionalt og lokalt
publikum.
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1579Hustadvika

Stangenes, Sissel

Webside for kunstbutikk,
kunstgalleri og presentasjon
av bildekunstnar Sissel
Stangenes

Søkjaren ynskjer å tilpassa si kunstnariske verksemd til
ei ny verkelegheit gjennom digitale løysingar, bygge ei
webside for kunstnaren med formidling av kunstbutikk,
kunstgalleri og kunstnarisk verksemd. Utarbeiding av
WEB-side og ferdigstilling frå juli- september 2020 KUNSTBUTIKK – for digital formidling og sal av visuell kunst
gjennom enkeltståande kunstverk, kunstprodukt, små og
store prosjekt / produksjonar for born og unge.

Innvilga

99 500

90 000

Søker støtte for å oppdatere nettsida si for å betre promotere og synliggjere
kunsten og galleriet ho driv. Dette kan føre til større potensial for inntjening for
kunstnaren, samt god synliggjering av arbeidet til kunstnaren. Søknaden svarar
til kriteriane.

1520-Ørsta

Steinnes, Knut

Kunstmaleri og musikkprosjekt

Robert Steinnes er kunstnar og har atelier i Volda, og
Håvard Dalsbø er låtskrivar og artist. Robert skal i løpet
av ca. 30-40 minutt lage eit bilde, medan Håvard spelar
sjølvlaga musikk. Søkjar ønskjer støtte til fleirkameraproduksjon.

Avslått

35 000

0

Søker støtte til fleirkameraproduksjon for innspeling av kunstnarisk prosess.
Søknaden skildra i liten grad mål, moglegheiter for inntjening eller anne aktivitet. Søknaden blir derfor ikkje prioritert i denne omgangen.

1505Kristiansund

Stiftelsen Nordmøre
museum

Digitalisering av historiske
foto og lokal-TV

Digitalisering av fotosamlingen til avisa Tidens Krav fra
1980-tallet, særlig fra avdelingskontoret i Sunndal. I
tillegg digitaliseres også foto fra Nordmøre museums egen
samling av eldre positiver og av det komplette videopptaksarkivet etter TV Nordmøre og TKTV (100 store kasser
VHS-kassetter, pliktoppbevaring).

Avslått

275 000

0

Søker om midlar til å leige inn fotograf for å digitalisere historiske foto og
lokal-TV i ein treårsperiode.I mangel av formidlings- og utstillingslokale i
Kristiansund, har Stiftelsen Nordmøre museum satsa mykje på digitalisering av
historiske foto. No har har dei ikkje meir pengar til dette og sponsormarknaden
er vanskeleg, og difor søker dei no om tilskot frå ordninga. Vi kan ikkje prioritere
denne søknaden, då vi vurderer det slik at desse oppgåvene ligg til deira vanlege
drift.

1525-Stranda

Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv

Digital formidling av
verdsarven

Søkjar ønskjer midlar til digital formidling av verdsarvverdiane og Besøkssenter verdsarv i Geiranger (Norsk
Fjordsenter) jf. formidlingsoppdraget nedfelt i Unesco sin
verdsarvkonvensjon. Vi planlegg å utvikle online undervisingsopplegg retta mot skular, tilpassa ulike alderssteg. I
tillegg ønskjer vi å få produsert filmar/formidlingsopplegg
som kan brukast meir fleksibelt og på fleire flater – både
relatert til skuleverket og reiselivet. Dei skal òg kunne
nyttast inn i søkjarens e-læringsprogram.

Innvilga

1 580 000

1 437 000

Søker om midler til digital formidling av natur- og kulturarv. Dette er et godt
og spennende prosjekt. Det er en grundig søknad som viser til hvordan en kan
tenke nytt i ei tid der de ikke kan ta imot besøk, som de er helt avhengige av.

1525-Stranda

Storfjord Kulturhus sa

Storkultur på Ljøen - digitalt
formidla festival med 40
publikum i amfi på Øvre
Ljøen, Sunnylven

Dei store festivalane i Sommar-Noreg er utsett på uviss
tid. Storfjord Kulturhus planlegg difor, i samarbeid
med selskapet Bonseye, Anders Adolfsson, Lyd-Lars og
MediaRIKS, å lage vår eigen festival – direkte frå det
flotte friluftsamfiet på Øvre Ljøen i Sunnylven. Konserten
vil, saman med filminnslag frå ymse medarrangørar, bli
kringkasta på fleire strøymeplattformer, med von om meir
enn 50 000 sjåarar frå fjern og nær. Ja, og så med eit lite,
levande publikum i amfiet, sjølvsagt.

Innvilga

75 000

50 000

Søker om støtte til digital formidling av konsert. Flott tiltak som gjer at fleire
aktørar innan musikk og lyd/film får oppdrag.

1563-Sunndal

Sunndal kulturskole

Digital formidling av kunst
og kultur

Digital formidling av kunst og kultur er et prosjekt hvor
fellesskap, opplevelser og nyskaping står i fokus. Innovative løsninger skal bidra til å skape nye kvaliteter på nye
arenaer. Kulturskolen skal utvikle nye tilbud og metoder
for formidling og opplæring. Den digitale scenen skal være
brobygger mellom mennesker og organisasjoner. Det åpner
for nasjonalt og internasjonalt samarbeid hvor deltakere
fra flere regioner og land kan opptre i samme prosjekt,
innenfor moderate økonomiske rammer.

Avslått

50 000

0

Søker om midler for å opprette digital scene for sine elever, evntuelt tildelte
midler brukes til innleie av lokal lydtekniker. Søker er 100% offentlig finansiert.
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1507-Ålesund

Sunnmøre Live AS

Digital dugnad - på Scenen

Som et ledd i å gi artister fra Møre og Romsdal mulighet
til å promotere seg selv og markedsføre Møre og Romsdal
som en god kulturregion planlegger vi å produsere 30
TV-sendte og strømmede konserter i løpet av 2020. Profesjonelt produsert og gratis for artistene.

Avslått

260 000

0

Sunnmøre Live søker om midlar til å halde fram med å gi artistar frå fylket ein
gratis arena til å formidle sin musikk på. Artistane får ev. Vipps-inntekter. Dette
er ein usikker måte å sikre artistane inntekter på, og vi avslår søknaden.

1566-Surnadal

Surnadal kommune

Tilskot til filmproduksjonar 8.
mai og 17. mai

Surnadal kommune har engasjert Raymond Grøvdal
Hansen/Nordmøre Folkehøgskule til å dokumentere markeringane 8. mai og 17. mai. Filmane blir tilgjengelege under
kommunen sine nettsider, samt på ymse nettportalar.

Avslått

15 000

0

Søker om midler til filming av 8. mai og 17. maiarrangement. Tiltakene ble
gjennomført i forkant av søknadsfristen, og faller derfor utenfor krav til omsøkte
prosjekter.

1506-Molde

Synnøve Hungnes

Realisering av formidling og
samspill via digital arena i
distansens år: Distanse uten
dissonans

De søker om midler til realisering av digital gjennomføring
av konserter, samspill og workshops.

Avslått

600 000

0

Søkar er mor til hovudaktøren i tiltaket, som er vgs.elev som manglar speleoppdrag. Søkjar er ikkje profesjonell og fell derfor utanfor ordninga.

1507-Ålesund

Sønderland, Liv Dysthe

Utviklingen av kunstprosjektet ”going grey”

Søker vil vise utviklingen og prosessen til et visuelt kunstprosjekt. «Going grey» er et bestillingsverk til en utstilling
ved Kunstmuseet KUBE, mars 2021, med utgangspunkt i
Svanviken arbeidskoloni for Tatere i Møre og Romsdal. Det
skal belyse historien om Norges overgrep mot taterne og
samtidig ta opp mer allmenngyldige aspekt. Utviklingen
av et visuelt kunstprosjekt er en spennende reise, med
research, intervjuer, eksperimentering, produksjon av verk
og ikke minst alle refleksjonene underveis.

Innvilga

210 000

150 000

Søker støtte til digitalisering til delar av eit bestillingsverk ho skal gjere for
KUBE. Ho jobbar med eit spennande prosjekt knytt til Svanviken arbeidsleir
og taternes levekår i Norge. Det er også tenkt at opptak, intervju og samtaler
vil vere ein del av formidlingen. Det er ein god søknad, og det handler om
tilrettelegging i et eksisterende prosjekt.

1507-Ålesund

Tafhorn as

ARV på link:Runar Tafjord og
Bjørnar Myhr med solister
på link

«Arv på link» er et konsertprosjekt der Bjørnar Myhr
(piano) og Runar Tafjord (horn) spiller live fra en konsertscene sammen med solister som er digitalt tilstede på
storskjerm. Repertoaret, 10 musikkstykker, som arrangeres
i løpet av sommeren og høsten 2020, består av sanger
og melodier fra Edvard Grieg og Hartvig Kiran. Dette er
musikkstykker som er en del av vår musikalske arv. Konserten vil passe godt for et eldre publikum som har vært
isolerte under koronaperioden.

Avslått

290 720

0

Dei to musikarane søker støtte til å utvikle og prøve ut eit konsept for nye
samarbeidsformar innan kammermusikk. Dei spelar saman med solistar via
storskjerm, og vil gjennom prosjektet knytte til seg ulike solistar. Søknaden
skildrar også potensielle inntjeningskjelder. Begge musikarane har sendt inn
fleire søknadar, så dei er sett i samanheng.

1507-Ålesund

Tafhorn as

DigiSounds på link. Kåre
Nymark, Bjørnar Myhr og
Runar Tafjord med solister på
storskjerm.

«DigiSounds på link» er et konsertprosjekt der Bjørnar
Myhr (keyboard), Kåre Nymark (trompet) og Runar Tafjord
(horn) spiller live fra en konsertscene sammen med solister fra inn- og utland – digitalt tilstede på storskjerm. Her
kan de også nå innvandrere og deres miljøer via musikken
som blir fremført, som kan være en fin måte å inkludere
dem på.

Innvilga

332 990

300 000

Søker om midler til å utvikle repertoar som kan fungere med artistsampill
gjennom digitale plattformer, konserten skal streames og spilles live. Prosjektet
er innanfor tilskotet sitt formål.

1507-Ålesund

Tafjord, Magnhild

Triokonserter (horn, cello
og piano) klassisk musikk,
kammermusikk - variert
repertoar.l

Triokonserter med horn, cello og piano. Klassisk musikk,
kammermusikk og variert repertoar. Målgruppe: voksne og
unge voksne.

Avslått

136 000

0

Ønske om å utvikle repertoar for en besetning som er annerledes og utgjør en
ny klangmessig variasjon for publikum. Søknaden sier lite om hva prosjektet er
og hva som skal gjøres. Den sier lite eller intet om digitale plattformer, selv om
budsjett viser at midler skal brukes til digital produksjon. Søknaden er avslått.
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1507-Ålesund

Teaterfabrikken AS

Teaterfabrikken fra analog
til digital!

Koronapandemien har tvunget den tradisjonsrike, analoge
kulturscenen Teaterfabrikken å tenke nytt. Fra intime
forestillinger med 150 gjester i salen har Teaterfabrikken
i løpet av få uker testet ut og realisert et nytt digitalt liv
med stor suksess! De siste ukers opplevelse har gitt mersmak, og har vist at Teaterfabrikken kan utvikle et ekstra
ben å stå på gjennom digitale produksjoner distribuert i
ulike kanaler med høy kvalitet. Dette ønsker de å realisere
gjennom denne søknaden.

Innvilga

925 000

100 000

Teaterfabrikken søkjer støtte til vidareutvikling og uttesting av sitt årlege
program for digital plattform. Dei ønskjer i hovedsak å bli betre på formidling
på digitale plattformar. Dei ser for seg eit 3-årig prosjekt. Dei søker støtte for
aktivitetar i 2020-2021. Denne ordninga gjeld kun for aktivitetar som skal gjennomførast i 2020. Dei legg opp til eit stort program og prosjektet er ambisiøst. Vi
har få scener av denne typen i Møre og Romsdal og det er viktig at også dei får
moglegheit til å teste ut og prøve seg på andre tiltak i denne tida. Søknaden blir
foreslått innvilga med 100 000 kroner og dei må justere prosjektet etter dette.

1507-Ålesund

Terminalen Byscene AS

Terminalen - Vi er her. En
digital konsert- og arrangementsserie på Terminalen
Byscene

«Vi er her» blir en digital konsert- og arrangementsserie
sendt fra Terminalen Byscene i Ålesund. De søker tilskudd
til 14 ulike arrangementer, både musikk og øvrig kultur.

Innvilga

1 668 000

800 000

Terminalen Byscene AS ønsker å produsere arrangement i ein periode der klubbscenen er heilt eller delvis stengt. Vil engasjere lokale artistar som engasjerer
i regionen, og engasjere artistar frå andre delar av landet. Vi her presisert i
vedtaket at tilskotet skal nyttast til artistar og andre aktørar som er busette og
har sitt virke i Møre og Romsdal.

1578-Fjord

The Happy End Norddal
v. Petter Melchior

Kunstnarar digitaliserer
kulturopplevingar saman
med bygda The Happy End
Norddal

To profesjonelle fotokunstnarar har falt for den vesle bygda
Norddal, innfallsporten til verdsarvsområdet Vestnorske
Fjordlandskap. The Happy End består av 14 lokale
kulturberarar med vedtak om å samarbeide, skryte av og
selje kvarandre. Agnieszka og Maciek ønskjer å skape
kunst som gir ei ny oppleving av atmosfæra, personane og
verksemdene i denne natur-kulturen. Korona gav ideen om
å formidle rå kultur på glatte skjermar. Det blir film, foto,
web, digishop og nye stader å treffast.

Innvilga

204 000

100 000

The Happy End Norddal samarbeider med dei to fotokunstnarane i Hyke.studio
om eit spennande prosjekt der ”kunsten blir formidlinga og plattformene
digitale”.

1506-Molde

Totjueto Gjellestad

De historiske veiene

Moderne eventyrere gjenoppdager de gamle ferdselsårene
i fylket. Havets motorvei, Kystpilegrimsleden, og den
Trondhjemske postveien huser fremdeles eventyr som skal
utforskes. De historiske veiene er en nettserie på 6 episoder, hvor vi tas med på en reise i jakten på en svunnen tid.

Innvilga

798 423

400 000

Prosjektet er gjennomarbeidet, og viser på en spennende måte hvordan digitale
media kan bidra både til å bevare og formidle den immaterielle kulturarven.
Søknad sannsynliggjør god gjennomføringsevne. Av budsjettmessige årsaker,
kan ikke hele tilskuddbeløpet tildeles. Vi anbefaler at søker bruker tildelte beløp
til å lage en av filmene skissert i søknaden.

1525-Stranda

Uteguiden AS

Utewebinar

Uteguiden vil via sin nye plattform, Utewebinar, tilby
digitale kurs via nett. De ser stort potensiale i å utvikle nye
kurs og opplegg innen alle fagene de er virksomme innen.
Løsningen er blitt testet siden slutten av mars og har så
langt fått veldig bra gjensvar. De har hatt stort interesse
(over 3000 påmeldte), god betalingsvilje og kjøpslyst.

Avslått

330 000

0

Søker støtte til webinar der gjester som skal ut på tur eller andre friluftskurs
deltek. Dette er eit tiltak for reiselivsnæringa. Tiltaket er ikkje innanfor ordninga
og på bakgrunn av dette blir søknaden avslått.

1506-Molde

v/ Øverås, Mardøla-2020

Streaming av Mardalskonserten 2020 med ISAK

I høve 50 årsmarkeringa av Mardøla-aksjonen (1970) har
dei stifta Mardøla-2020. Markeringa vil føregå i Eikesdal
7.-8. august (sjå https://www.eresfjord.no/lagorg/mardola-2020). Dei startar med fagdag og seminar på fredag,
før konsert med ISAK og Ella Marie Hætta Isaksen laurdag
i Mardalen, under Mardalsfossen. Dei har avtale med
Molde Live som har ansvaret for scene, lys og lyd. Pga.
koronatiltaka er det maks 200 som kan sleppes til under
denne utekonserten. Derfor vurderer dei også streaming.

Innvilga

38 000

38 000

Viktig å få gjort tilgjengeleg planlagt konsert for eit større publikum. Mardøla-2020 er stifta i høve 50-årsmarkeringa av Mardøla-aksjonen i 1970.

1507-Ålesund

Ålesund bibliotek, for
biblioteka i Nye Ålesund

Ålesundsbiblioteka som
digital arena

Ålesundsbiblioteka søker med dette om midlar til digital
formidling.

Avslått

67 000

0

Vi prioriterer ikkje denne søknaden. Uferdige planar, og uklart i kva grad dei vil
engasjere profesjonelle utøvarar til tiltaka dei skisserer.
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1507-Ålesund

Ålesund kommune, VH
kultur

Parken kulturstrøm høst 2020

Parken kulturhus har satt i gang prosjektet «Kulturstrøm»
i samarbeid med Sunnmørsposten. Her vil de sette fokus
på det regionale, profesjonelle kulturlivet gjennom en
arrangementsrekke som vil gå i hele høst. Her formidles
flere sjangre, ikke minst også visuell kunst, som ennå ikke
har funnet gode formidlingsformer innen det digitale.

Innvilga

114 000

100 000

33 402 626

14 517 000

Parken kulturhus har i vår sett i gang prosjektet “Kulturstrøm” i samarbeid med
Sunnmørsposten, med fokus på det regionale og profesjonelle kulturlivet. Til
hausten planlegg dei ei ny arrangementsrekke, med formidling av både musikk
og visuell kunst, og samtalar om språk, litteratur og om kunstens virke og rolle i
samfunnet. Søkar er Ålesund kommune, som går inn med eigendel, det same gjer
Sunnmørsposten. Spennande prosjekt, og sidan dei gjennom dette engasjerer
mange utøvarar som treng oppdrag, støttar vi prosjektet.
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Kompensasjonsordning for avlyste og utsette arrangement
Som følgje av nedstenginga av Noreg blei mange planlagde arrangement avlyst eller utsett f.o.m. 12. mars. Møre og Romsdal fylkeskommune lyste ut ei kompensasjonsordning
med ei ramme på 2,5 mill. kr som skulle kompensere for utgifter som arrangørar innanfor idrett, kultur og frivilligheit i fylket fekk i forbindelse med desse arrangementa. Ein kunne
søkje ordninga dersom ein hadde bortfall av inntekter frå billettsal og deltakaravgifter samt meirutgifter som følgje av at arrangement måtte avlysast eller utsetjast grunna pålegg
eller råd frå myndigheitene.
Ordninga hadde to søknadsfrister - 15. mai for arrangement i perioden 12. mars-6. mai, og søknadsfrist 15. juni for arrangement i perioden 7. mai-15. juni. Det kom inn totalt 71
søknader om kompensasjon til denne støtteordninga. Med ein samla søknadssum på 4,227 mill. kroner. 49 søknader vart innvilga og 22 søknader fekk avslag. I retningslinjene var
det satt ei øvre grense for tilskot til 100 000 kroner per arrangement.
Kommune
(søkjar)

Søkjar

Tittel på søknad

Beskriving

Prosjektstatus

Søkt

Innvilga

Vurdering

1507-Ålesund

Aalesunds Turnforening

Søker kompensasjon for
avlyst Norges Cup i rytmisk
gymnastikk. Nasjonal konkurranse 17.- 19.04.20.

Aalesunds Turnforening søker dekning for tapte inntekter
fra billettsalg og deltageravgifter for nasjonal konkurranse
i rytmisk gymnastikk. Gymnaster fra hele landet skulle deltatt i arrangementet som hadde vært en stor inntektskilde
for foreningen.

Innvilga

99 000

69 000

Til grunn for tilskotet er dokumentert deltakeravgift som de kan dokumentere
gjennom deltakerlister.

1579Hustadvika

Bergtatt opplevelser AS

Søknad om kompensasjon for
avlyst konsert 25 april - Silya

Da korona pandemien traff samfunnet, ble Bergtatt hardt
rammet, da de kun mottar grupper. Alt besøk fra cruise,
Hurtigrute og annet ble avlyst, i tillegg til konserter måtte
avlyses. Første konsert vi har måtte avlyse er Silya som
etter planen skulle komme 25. april. Ønsker kompensasjon
for tapte billettinntekter.

Innvilga

177 000

100 000

Dokumentasjon er godkjent, men tilskotet er avgrensa til maksbeløp som er
100 000 kroner pr arrangement.

1505Kristiansund

Braatthallen AS

Søknad for avlyste arrangement på grunn av korona

Braatthallen er en arrangør av forskjellige typer kulturarrangement. Søker ønsker kompensasjon for to arrangement
som ble avlyst i mars grunnet Covid-19: Dansegalla og
Surnadals hyllest til Dire Straits.

Innvilga

400 000

200 000

Søkar skulle sendt to søknader. Etter dialog med fylkeskommunen har dei levert
godkjent dokumentasjon for begge arrangementa. Tilskotet er avgrensa til maksbeløpet for begge arrangementa.

1507-Ålesund

Brattvåg i Sentrum

Avlyst myldre

Søkjer ønskjer kompensasjon for det avlyste arrangementet
Mykkdre i miljøgata i Brattvåg kvart år.

Innvilga

32 500

100 000

De har dokumentert med regnskap fra 2019 at de hadde billettinntekter på
117 000 kroner. Tilskotet er avgrensa til maksbeløpet.

1507-Ålesund

Brattvåg IL

Kompensasjon for avlyste og
utsette arrangement

Ønsker kompensasjon for tapte kostnader i forbindelse
med at klubbens FFO-ordning var stengt hele perioden
samt for manglende treningsutgifter grunnet utsatte/
avlyste kamper.

Innvilga

220 256

76 923

Til grunn for tilskotet er dokumentert budsjett i 2020, 500 000 korner fordelt på
13 kamper. Brattvåg IL søker kompensert for to kamper.

1576-Aure

Breidablikk UL

Søknad fra Breidablikk UL,
avlyst quiz

UL Breidablikk arrangerer 4 quiz-kvelder i året, med
start på høsten og avslutning på våren. Quiz-kvelden
13. mars 2020 ble avlyst på to dagers varsel grunnet
myndighetenes føringer rundt spredning av korona.

Innvilga

4 500

4 500

Innvilga beløp er basert på godkjent dokumentasjon.

1506-Molde

DNT Romsdal

Kompensasjon avlyste
arrangement DNT Romsdal
våren 2020

DNT Romsdal søker herved kompensasjon for avlyste
og utsatte arrangement knyttet til Covid-19 utbruddet.
Foreningen hadde i perioden 12.03.-06.05.2020 planlagt
55 turer, arrangement og kurs som har blitt avlyst etter
pålegg fra myndighetene. I tillegg har ikke DNT-hyttene
vært åpne. Denne tapte inntekten er likevel ikke medregnet
i denne søknaden.

Innvilga

62 530

43 990

Innvilga beløp er justert i dialog med DNT Romsdal då budsjettet og rekneskapet
viser at de har ein netto tapt inntekt på mindre enn de har søkt om.
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1506-Molde

DNT Romsdal

Grunnleggende Turlederkurs

Ønsker kompensasjon for avlyst matkurs, planlagt gjennomført på Hoemsbu 12-14.juni 2020.

Innvilga

6 650

24 000

Det innvilges 24 000 kroner til DNT Romsdal for kompensasjon for avlyst turlederkurs. Budsjettet og regnskapet viser at de har en netto tapt inntekt på mer enn de
har søkt om, difor er søknaden korrigert etter samtale med DNT Romsdal.

1506-Molde

DNT Romsdal

Kompensasjon avlyst sommerturlederkurs 5-7/6 2020

Ønsker kompensasjon for avlyst nybegynnertur fra hytte til
hytte, planlagt gjennomført 5.-7. juni 2020.

Innvilga

5 750

35 000

Det innvilges 35 000 kroner til DNT Romsdal for kompensasjon for avlyst sommerturlederkurs 5.-7.juni. Budsjettet og rekneskapet viser at de har ein netto tapt
inntekt på meir enn de har søkt om, difor er søknaden korrigert etter samtale med
DNT Romsdal.

1506-Molde

DNT Romsdal

Kompensasjon for avlyst
nybegynnertur fra hytte til
hytte

Kompensasjon for avlyst sommerturlederkurs, planlagt
5.-7. juni. Turlederkurs er viktig for å utdanne flere turerledere, som kan ta med medlemmer og ikke-medlemmer
på korte og lengre turer, dagsturer og overnattingsturer,
sommer og vinter.

Innvilga

7 850

16 200

Det innvilges 16 200 kroner til DNT Romsdal for kompensasjon for avlyst nybegynnerkurs fra hytte til hytte 5.-7.juni. Budsjettet og rekneskapet viser at de har ein
netto tapt deltakaravgift på meir enn de har søkt om, difor er søknaden korrigert
etter samtale med DNT Romsdal.

1506-Molde

DNT Romsdal

Kompensasjon avlyst
matkurs på Hoemsbu 12-14.
juni 2020

Søknad om kompensasjon for avlyst turlederkurs. Turlederkurset er viktig for å utdanne flere turer, som igjen kan ta
med medlemmer og ikke-medlemmer på korte og lengre
turer, dagsturer og overnattingsturer, sommer og vinter.

Innvilga

8 100

28 000

Det innvilges 28 000 kroner til DNT Romsdal for kompensasjon for avlyst sommerturlederkurs 12.-14.juni. Budsjettet og rekneskapet viser at de har ein netto
tapt deltakaravgift på meir enn de har søkt om, difor er søknaden korrigert etter
samtale med DNT Romsdal.

1507-Ålesund

Eidsdal ungdomslag

Tapte billettinntekter
arrangement påska 2020

Eidsdal ungdomslag arrangerar samankomst skjærtorsdag
kvart år. I år vart arrangementet avlyst som følgje av
korona.

Innvilga

10 968

12 443

Etter dialog med søker er både søknadsbeløp og innvilga beløp justert. Dei tapte
billettinntektene er dokumentert i rekneskap frå 2019.

1535-Vestnes

Felles bede-kyrkjelydshus i Fiksdal sokn

Dekning av tapt
arrangementsinntekter

Tapte inntekter ved diverse arrangement som skulle blitt
gjennomført i koronaperioden. Dette gjelder bl.a. Tombola
26.03, Strikkekafe 30.03 og 27.04 og tapte inntekter fra
diverse utleie.

Avslått

15 900

0

Ordninga kompenserer ikke tapte tombola- og loddsalginntekter.

1506-Molde

Føniks Fallskjermklubb

Avlyste Tandemkurs pga.
Corona

På grunn av at all flyaktivitet er stoppet får de ikke gjennomført de planlagte kursene som er booket. Søker ønsker
derfor kompensasjon, da de mister all inntekt og sitter
igjen med utgiftene.

Innvilga

59 250

61 500

Dokumentasjon er godkjent,men tilskotet er avgrensa til maksbeløp.

1506-Molde

Føniks Fallskjermklubb

Avlyste Tandemkurs og
grunnkurs pga. Corona

Grunnet stopp i all flyaktivitet i klubbregi får ikke søker
gjennomført de planlagte kursene som er booket. De mister
derfor all inntekt, samtidig som de har løpende utgifter å
betale.

Innvilga

178 450

100 000

Dokumentasjon er godkjent, men tilskotet er avgrensa til maksbeløp.

1554-Averøy

Gamle Kvernes bygdemuseums venneforening

Søknad om kompensasjon for
avlyst arrangement på Gamle
Kvernes bygdemuseum
15.03.2020

Venneforeningens årlige museumsbasar, planlagt arrangert 15. mars, ble først utsatt på ubestemt tid og deretter
avlyst (trekningen foretas, men selve basardagen utgår).
Dette er en viktig inntektskilde for venneforeningen og
bidrar til å generere positiv aktivitet på museet og støtte
opp under andre arrangementer museet gjennomfører
gjennom året.

Avslått

12 000

0

Vi kompenserer ikkje lodd- og åresalg.

1525-Stranda

Geiranger Idrettslag

Geiranger -frå fjord til fjell 6. juni 2020 Avlyst

Ønskjer kompensasjon for avlyst arrangement, Geiranger
– frå fjord til fjell – som har vore arrangert sidan 1992 og
årleg samlar mellom 750–950 deltakarar.

Innvilga

90 000

90 000

Innvilga beløp er basert på godkjent dokumentasjon.

1532-Giske

Giske Hestesportsklubb

Avlyst konkurranse i sprang
og dressur, Øyacup 2020

Ønsker kompensasjon ettersom den årlige Øyacupen,
planlagt arrangert 8.-9. mai, ble avlyst. Klubben har
inntekt av startavgift og kiosksalg, og dette er det største
arrangementet til klubben hvert år.

Innvilga

10 000

7 000

Tilskotet gjeld tapte billettinntelter, ikkje for kiosksalg som dei også har søkt om.
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1511-Vanylven

Hakallestrand
bedehus

Søknad om inntektskompensasjon på grunn av avlyste
planlagde arrangement i
høve Corona.

Hakallestrand bedehus har kvart år i månadsskiftet april/
mai «bedehusbasar» til inntekt for huset. På ein slik
basar får vi inn mellom kr 25 000,- og kr 30 000,-. Denne
årlege inntekta er heilt nødvendig for å kunne drifte huset.
I år måtte vi avlyse basaren på grunn av koronarestriksjonane. Vidare måtte vi avlyse dei månadlege «tysdagstreffa» for perioden mars–juni. På kvart av desse treffa får
vi inn omlag kr 3 000,-

Avslått

37 000

0

Tapte inntekter til basar og anna sal er ikkje omfatta av ordninga.

1525-Stranda

Hellesylt Ungdomslag

Revy/Grendakveld

Ønsker kompensasjon for avlyste revy- og grendakvelder,
som er hovedarrangementet til ungdomslaget. Økonomien
for resten av året er avhengig av dette arrangementet.

Avslått

117 500

0

Avslag på grunn av manglande dokumentasjon.

1515-Herøy

Herøy Janitsjar

Søknad om kompensasjon for
avlyst arrangement, Herøy
Janitsjar 2020

Herøy Janitsjar søker kompensasjon for avlyst konsert,
planlagt gjennomført 06.07.2020 i Fosnavåg konserthus.
Konserten var planlagt over lengre tid og inneholdt ulike
typer musikk, innleide solister og band.

Innvilga

62 528

100 000

Det innvilges 100 000 kroner til Herøy Janitsjar for tapte billettinntekter på konserten 6.juni. I vedlagt dokumentasjon kunne de vise til tapte billettinntekter på
tilsvarande arrangement og søknadsbeløp er difor korrigert i dalog med søkar.

1573-Smøla

Hopen Bygdalag

”Smøla Pop&Rock-Quiz
2020”

Ønsker kompensasjon for påskelunch, planlagt arrangert
skjærtorsdag 9. april, som måtte avlyses som følge av
koronasituasjonen.

Innvilga

10 000

7 500

Basert på godkjent dokumentasjon får dei innvilga 7500 i tapte billettinntekter.
Dei søkte også om kompensasjon for mat, med det er utanfor ordninga.

1573-Smøla

Hopen Bygdalag

Påskelunch

Ønsker kompensasjon for «Smøla Pop&Rock-Quiz 2020»,
planlagt arrangert 28. mars, som måtte avlyses som følge
av koronasituasjonen.

Innvilga

17 000

6 000

Basert på godkjent dokumentasjon får dei innvilga 6000 i tapte billettinntekter
til påskelunch.

1579Hustadvika

Idrettslaget Bryn

Tapte inntekter ved avlyst
arrangement

I.L. Bryn skulle etter planen arrangere distriktets største
loppemarked i vår. Dette arrangementet er et av arrangementene som gir idrettslaget størst inntekt i løpet av et år,
og inntektene er svært avgjørende for at de som frivillig
organisasjon skal kunne drive sin virksomhet videre.

Avslått

133 726

0

Søkjer om kompensasjon for overskot for loppemarknad. Søknadsordninga gir
ikkje kompensasjon for overskot.

1532-Giske

IL Valder

Søknad om støtte for avlyste
og utsette arrangementer
IL Valder

IL Valder søker om kompensasjon for avlyste og utsette
arrangement. Avlysningene gjelder Jentebølgen 2020,
planlagt arrangert 04.06.2020, diskotek (eget arrangement) som arrangeres 2 ganger per mnd. samt miniturnering fotball (2 arrangement) planalgt gjennomført før
sommer 2020.

Innvilga

140 000

100 000

Har hatt flere arrangement som de har tapt billettinntekter på fra 7.mai - 15.juni.
Blant annet Jentebølgen, diskotek og miniturnering fotball. På Jentebølgen har de
dokumentert (regnskap 2019) billettinntekter på mer enn maksbeløpet.

1554-Averøy

Kristiansund
Fjellklubb

Søknad om stønad for
avlyste kurs, forhindret bruk
av klatrefasaliteter, ikke
gjennomførte arrangem

Søker ønsker kompensasjon av tapte inntekter for kurs
samt planlagte og ikke planlagte aktiviteter (barnebursdager, team buildings, kick off etc.), som er en nødvendig
inntektskilde i klubbens vårsesong.

Innvilga

78 400

17 355

Det innvilga beløpet er basert på godkjent dokumentasjon, og er derfor redusert.

1505Kristiansund

Kristiansund
Fotballklubb

Søknad om støtte til avlyste
eller utsatte arrangement

I perioden 12.03.20 til 06.05.20 skulle Kristiansund Fotballklubb ha avholdt 2 A-lagskamper i 4. divisjon. De har
et gjennomsnitt på ca. kr 1500,- i billettsalg per kamp, og
søker derfor om kr 3000,- i kompensasjon.

Innvilga

3 000

3 000

Innvilga beløp er basert på godkjent dokumentasjon.

1505Kristiansund

Kristiansund
Fotballklubb

Søknad om kompensasjon
for tapte billettinntekter
for avlyste eller utsatte
arrangement

I perioden 07.05.20 til 15.06.20 skulle Kristiansund Fotballklubb ha avholdt 3 A-lagskamper i 4. divisjon. De har
et gjennomsnitt på ca. kr 1500,- i billettsalg per kamp, og
søker derfor om kr 4500,- i kompensasjon.

Innvilga

4 500

4 500

Innvilga beløp er basert på godkjent dokumentasjon.
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1514-Sande

Kvamsøy idrettslag

Søknad om tapt inntekt på
hovedarrengement 2020

«Sommarhelga» blir arrangerer på Kvamsøy kvart år,
første helga i juni. Dette er søkers hovedarrangement
som gir dem størstedelen av inntektene for året. Selger
vanligvis ca. 400 billetter denne helgen, fordelt på fredag
og lørdag.

Innvilga

80 000

80 000

Innvilga beløp er basert på godkjent dokumentasjon.

1566-Surnadal

Laget Vårsøg

Vårsøghelga 2020

Den planlagde «Vårsøghelg» vart kraftig redusert pga.
koronasituasjonen. Søkjar klarte berre å gjennomføre to
arrangement med dei restriksjonane dei var pålagde av
myndigheitane.

Avslått

25 500

0

Arrangementet de søker for er gjennomført digitalt og blir difor ikkje prioritert

1579Hustadvika

Malmefjorden IL

Kompensasjon for avlyst
arrangement

Malmefjorden IL skulle for første gang siden stiftelsen i
1957 delta i NM kvalifisering 21.03.20. Rammene rundt
arrangementet var planlagt og de forventet mange lokale
tilskuere. Hovedsponsor skulle sponse kampballer og
annet utstyr. Lokaloppgjøret kunne gjøre at de gikk videre
NM spill.

Innvilga

10 000

6 000

Innvilga beløp er basert på godkjent dokumentasjon frå liknande arrangment i
2018.

1515-Herøy

Moltustranda Idrettslag

Avlysning av arrangement for
Moltustranda Idrettslag som
følge av Covid-19
(Moltustranda Mosjonsfest)

Ønsker kompensasjon for avlysning av Moltustranda
Mosjonsfestival.

Innvilga

227 500

90 150

Innvilget beløp er basert på dokumenterte billettinntekter og deltakeravgift fra
2019.

1532-Giske

Momentium AS

Turboneger
Ålesund Live - Terminalen

Søknad om kompensasjon for tapte billettinntekter for
konsert med Green Day (+Manic Street Preachers og Frank
Carter and the Rattlesnakes) som skulle gått av stabelen
31. mai 2020 på Color Line Stadion.

Innvilga

212 205

100 000

Dokumentasjon er godkjent, men tilskotet er avgrensa til maksbeløp.

1532-Giske

Momentium AS

Dance With a Stranger,
Ålesund Live - Terminalen

Det søkes om kompensasjon for tapte billettinntekter for
konsert med Dance with a Stranger, planlagt gjennomført
28. mai 2020, på Terminalen Byscene og arrangert av
Momentium under Ålesund Live.

Innvilga

209 523

100 000

Dokumentasjon er godkjent, men tilskotet er avgrensa til maksbeløp.

1507-Ålesund

Momentium AS

Green Day - Color Line
Stadion

Det søkes om kompensasjon for tapte billettinntekter for
konsert med Turboneger, planlagt gjennomført 29. mai
2020, på Terminalen Byscene og arrangert av Momentium
under Ålesund Live.

Innvilga

100 000

100 000

Dokumentasjon er godkjent, men tilskotet er avgrensa til maksbeløp.

1535-Vestnes

Møre og Romsdal
Husflidslag

Søknad om kompensasjon for
avlyst årsmøte

Møre og Romsdal Husflidslag skulle avvikle årsmøte
helgen 14.-15. mars, men måtte avlyses på kort varsel på
grunn av koronasituasjonen. De søker om kompensasjon
av utgifter i forbindelse med denne avlysingen.

Avslått

33 066

0

Denne ordninga gjeld for arrangement som er åpne for alle. Årsmøte er ikkje eit
åpent arrangement og søknaden faller da utenfor denne ordninga.

1578-Fjord

Norddal Idrettslag

Tapte i inntekter frå
Nibbeløp/ritt i 2020 for NIL

Norddal idrettslag leiger kvart år ut løypevakter til
arrangøren av Nibbeløpet i Geiranger, og blir kompensert
for dette. Arrangementet i år er avlyst, og Norddal IL taper
derfor desse inntektene.

Avslått

6 000

0

Dette er ikkje eit arrangement dei sjølv har avlyst, og søknaden er difor avslått.

1520-Ørsta

Norges Korforbund
Sunnmøre

Avlyst korstemne

Det vert kvart år arrangert songarstemne på Sunnmøre,
i år planlagt 5.-7. juni 2020. Inntektene er vanskeleg å
berekne, men i budsjettet for 2020 rekna søkjar med ei
inntekt på kr 30.000,-. Oppgjer for stemnet som var i Ørsta
2019 er vedlagt søknaden.

Innvilga

30 000

25 000

Innvilga beløp er basert på godkjent dokumentasjon frå liknande arrangment i
2019.
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1539-Rauma

Norsk Fjellfestival

Søknad om kompensasjon for
avlyst Romsdalsvinter 12. 15. mars 2020

Hvert år arrangerer Norsk Fjellfestival Romsdalsvinter, i år
planlagt 12.–15. mars 2020. Arrangementet var fulltegnet
og hadde lange ventelister. Gjestene bor på Grand Hotel og
får med seg både foredrag, god mat og toppturer i løpet
av den fire dager lange festivalen. Festivalen ble mer og
mer redusert etter som restriksjoner kom, men på dagen
da festivalen skulle åpne, så de ingen annen mulighet enn
å avlyse.

Innvilga

68 698

100 000

I dialog med søker og etter dokumenterte inntekter frå 2019 på ca 180 000
kroner er søknadsbeløpet juster. Tildelt beløp er avgrensa til maksbeløp.

1506-Molde

Rød Velforening

Avlyst Basar 22.05.2020 pga
Covid-19

Ønske om kompensasjon for tapte inntekter i forbindelse
med avlysning av basar, planlagt gjennomført 23.05.2020.

Avslått

20 000

0

Søknaden er avslått då ordninga ikkje kompenserer tapte basarinntekter.

1577-Volda

Skjåstaddalen
Frilynde Ungdomslag

Avlyste/utsette arrangement
Skjåstaddalen frilynde
Ungdomslag

Skjåstaddalen frilynde Ungdomslag hadde i samband med
Tysserevyen planlagt ein Grendakveld 12. april. Søker ønsker kompensasjon for arrangementet som vart avlyst pga.
restriksjonar knytt til Covid-19. 15. mars skulle laget også
hatt marknad med aktivitetar, spel, tombola og loddbok.

Avslått

25 000

0

Manglande dokumentasjon har vore etterspurt, men ikkje mottatt. Søknaden er
derfor avslått.

1507-Ålesund

Skodje Idrettslag

Miniturnering Skodje IL
handball

Skodje IL handballgruppe skulle ha miniturnering 19 april
2019, som ble avlyst pga. koronapandemien. Handballgruppa hadde håpt å få påmelding fra ca. 70 lag a kr
500,- i påmeldingsavgift, og 600 solgte billetter. Samme
arrangement hadde i 2019 billettinntekter på kr 15 000,og påmeldingsavgift på kr 22 000,-. Det var regna med
flere påmeldte lag i år, og overskuddet skulle gå til drift av
handballgruppa med lag fra 7–18 år.

Innvilga

53 000

37 000

Innvilga beløp er basert på dokumenterte inntekter (deltakeravgift og billettinntekter) frå 2019.

1507-Ålesund

Skodje Skulekorps

Søknad om kompensasjon for
avlyst Vårkonsert

Korpset arrangerer kvart år ein stor Vårkonsert som er ei
av dei viktigaste inntektskjeldene i løpet av året.

Innvilga

25 000

15 000

Innvilga beløp er basert på dokumenterte tapte billettinntekter frå 2019.

1573-Smøla

Smøla Darts Klubb

Intern cup vårserie

Smøla Darts Klubb som baserer sin drift på bakgrunn
av startkontingenter fra deltakere. Hvert år arrangeres
klubbmesterskapet som er en god inntekt som er med på å
dekke de faste driftskostnadene gjennom året.

Innvilga

6 300

6 300

Innvilga beløp er basert på godkjent dokumentasjon.

1573-Smøla

Smøla Darts Klubb

Klubbmesterskap

Smøla Darts Klubb kjører seriespill gjennom året, mandag
og torsdag hver uke. Alle deltakere betaler deltakeravgift
til klubben på kr 50,- for å kunne delta.

Innvilga

4 800

4 800

Innvilga beløp er basert på godkjent dokumentasjon.

1573-Smøla

Smøla Darts Klubb

Mørecup 3/Havkroa Open

Smøla Darts Klubb ønsker kompensasjon for flere avlyste
turneringer.

Innvilga

7 400

7 400

Innvilga beløp er basert på godkjent dokumentasjon.

1573-Smøla

Smøla janitsjarorkester

Smøla janitsjar - vårkonsert
9.5.20

Smøla janitsjarorkester måtte avlyse planlagt konsert
Innvilga
09.05.20 i Smølahallen. Konserten var planlagt med
lokalt innleide artister. Bestilling av arrangement ble gjort
sent 2019/tidlig 2020. Vår inntekt kommer fra billettsalg
og sponsor- og annonseavtaler. Med avlysningen faller
dermed vårt inntektsgrunnlag bort. Vi søker herved bistand
til å dekke påløpte utgifter til leder og arrangering samt
noe av tapte billettinntekter jf. budsjettert overskudd.

79 727

100 000

Det innvilges 100 000 kroner til Smøla Janitsjar for tapte billettinntekter på
vårkonsert 9.mai. De kunne vise til tapte billettinntekter i både budsjett og
rekneskap. Søknad har difor blitt korrigert etter samtale med søker.

1573-Smøla

Smøla musikkorps

Avslyst vårens musikkbasar
28. mars 2020

For å kompensere noe av de tapte inntektene i forbindelse
med den årlige vårbasaren, som ikke kunne gjennomføres
i år. Basaren er en av de største inntektskildene gjennom
året.

25 000

0

Vi kompenserer ikke matsalg, åresalg og basarinntekter.

Avslått
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1573-Smøla

Smøla Skytterlag

Sigvart Kuløy og Smøla felt
stevnet

Smøla skytterlag ønsker kompensasjon for avlyst arrangement, planlagt avholdt 2. mai 2020. Det er det største
stevnet for dette året, som de senere år hatt ca. 60-110
deltakere. Inkludert kiosksalg og påmeldingsavgift er dette
den største inntektskilden de har, sett bort fra sponsing.

Innvilga

29 000

5 200

Innvilga beløp er basert på dokumentert tapt deltakeravgift. I søknadssummen
ligger også tapte inntekter på kiosksal, men det er ikkje omfatta av ordninga.

1578-Fjord

Solberg Ungdomslag

Søknad om kompensasjon
på tapte inntekter basar 8.
april 2020.

Ønsker kompensasjon for avlyst basar, planlagt gjennomført 8. april 2020. Avlysningen førte til at søker tapte sin
hovedinntekt.

Avslått

35 000

0

Tapte basarinntekter er ikkje omfatta av denne ordninga.

1507-Ålesund

Sportsklubben Guard

Søknad om kompensasjon
for tapte deltageravgifter SK
Guard FFO 1.5.20-13.5.20

I forbindelse med Covid-19 ble det besluttet å stenge Fotball Fritidsordning (FFO) i SK Guard. FFO er en av klubbens
viktigste inntektskilder og var helt stengt i perioden 12.
mars–14. mai 2020. Klubben har mottatt kompensasjon
for perioden 12. mars–30. april gjennom Statens kompensasjonsordning (idrett og kulturdepartement). Søknaden
gjelder perioden 1. mai–13. mai 2020.

Avslått

8 850

0

Manglande dokumentasjon har vore etterspurt, men ikkje mottatt. Søknaden er
derfor avslått.

1507-Ålesund

Sportsklubben Guard

Provisjon Billettinntekter
Color Line Stadion, SK Guard.

SK Guard har en avtale med Color Line stadion og
Aalesunds Fotballklubb om provisjon av billettinntekter
på A-lagsets hjemmekamper. Grunnet korona har klubben
gått glipp av disse inntektene som skulle startet å løpe
ved oppstarten av Eliteserien. Søknaden gjelder derfor
inntektstap ifm. kamper fra 13.3.–6.5.2020.

Avslått

43 500

0

Manglande dokumentasjon har vore etterspurt, men ikkje mottatt. Søknaden er
derfor avslått.

1511-Vanylven

Steinar Arne Nordal

Søknad om støtte til avlyst
konsert under Kosterikjedagane

Syvdeklangs 10-årsjubileumskonsert skulle framførast
under Kosterikjedagane i Syvde, planlagt helga 5.-7. juni
2020. Kosterikjedagane samlar alltid mykje publikum i
bygda, men vart i år avlyst pga. korona.

Avslått

24 000

0

Søknaden gjeld kompensasjon av tapt musikerhonorar. Dette er ikkje omfatta av
ordninga.

1531-Sula

Sula Idrettslag

Sula Idrettslag sitt årlige
VårShow måtte avlyses pga
Covid 19.

Sula Idrettslag sitt årlige VårShow måtte avlyses pga.
Cocvid-19. Dette arrangementet er ei av deres største
inntektskilder samt det største arrangementet deres i løpet
av året. Siden vi måtte avlyse dette, så har vi tapt ca. kr
70 000,- som var medregnet i vårt budsjett til videre drift.

Avslått

70 000

0

Manglande dokumentasjon har vore etterspurt, men ikkje mottatt. Søknaden er
derfor avslått.

1511-Vanylven

Sundalen Krinslag

Kompensasjon for tapte
basarinntekter

Søkjer er heilt avhengig av inntekta frå sin årlege basar
for å kunne vedlikehalde krinshuset deira. I år hadde dei
planlagt basar 22. mars, som blei avlyst pga. korona. Det
blei seld ein mindre mengde lodd og dei fekk dermed litt
inntekt, men ikkje på langt nær så mykje som vanleg.

Avslått

20 000

0

Overskudd og tapte basarinntekter er ikkje omfatta av ordninga.

1563-Sunndal

Sunndal museumslag

Avlyst Vikingmarked på
Leikvin

Sunndal museumslag, sammen med Nordmøre museum
og Møre Frie Vikingar, ønsker kompensasjon for det avlyste
arrangementet Vikingmarked på Leikvin.

Innvilga

25 000

25 000

Innvilga beløp er basert på godkjent dokumentasjon.

1507-Ålesund

Sunnmøre Danseklubb

Sunnmøre Danseklubb søker
kompensasjon for tapte billettinntekter, Dansefestivalen
24-26/4-2020

Sunnmøre Danseklubb søker kompensasjon for tapte
billettinntekter i forbindelse med Dansefestivalen,
planlagt gjennomført 24/4-26/4-2020 som måtte avlyses
grunnet koronatiltakene. Billettinntekter er klubbens
eneste inntektskilde og de sliter med å beholde sine faste
øvingslokaler når hele inntektskilden på våren forsvinner.

Innvilga

225 000

100 000

Før avlyst arrangement har de dokumentert 272 påmeldte som tilsvarer 135 000
kroner. Beløpet er avgrensa til maksbeløp.
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1528-Sykkylven

Sykkylven Idrottslag

Påskeferga 2020 - Sykkylven
IL Fotball

Påskeferga er eit stort humor- og underhaldningsarrangement som har blitt arrangert kvar påske i Sykkylven i ei
årrekke av den lokale fotballklubben. Lokale humoristar
står for underhaldninga, men også nasjonale artistar har
vore innom i løpet av åra. Søkjar ønskjer no kompensasjon
for det avlyste arrangementet, då dette er ei viktig inntektskjelde for idretten.

Avslått

25 000

0

Søkar har fått kompensert 212 000 gjennom statens kompensasjonsordning, og
blir derfor ikkje prioritert i denne ordninga.

1528-Sykkylven

Sykkylven Idrottslag

Kretskonkurransen Rytmisk
Gymnastikk - Sykkylven IL
Turn

Ønskjer kompensasjon for avlyst kretskonkurranse i
Rytmisk Gymnastikk som skulle arrangerast av Sykkylven
IL Turn, 25.-26. april 2020 i Sykkylven Storhall.

Avslått

10 000

0

Søkar har fått kompensasjon gjennom nasjonale ordninger.

1511-Vanylven

Syvde Idrettslag

Tapte billettinntekter for
motbakkeløpet Blåfelden
Rett Opp.

Søker kompensasjon for tap av startkontingent for motbakkeløpet «Blåfelden Rett Opp» som skulle arrangeres
06.06.2020

Innvilga

66 900

65 506

Innvilga beløp er basert på dokumentert startkontingenter i regnskap for 2019.

1511-Vanylven

Syvde skyttarlag

Feltstemne 2. påskedag avlyst

Det tradisjonelle feltstemnet til Syvde skyttarlag 2.
påskedag måtte avlysast pga koronapåbod frå styresmaktene.

Avslått

10 500

0

Manglande dokumentasjon har vore etterspurt, men ikkje mottatt. Søknaden er
derfor avslått.

1507-Ålesund

Terminalen Byscene AS

The Zombies Terminalen Byscene 27. mai

Søker om kompensasjon for inntekter fra avlyst/utsatt
arrangement, The Zombies 27. mai 2020.

Innvilga

23 152

100 000

Etter dialog med søker er søknadsbeløpet justert. De kan dokumentere tapte
billettinntekter på meir enn maksbeløpet.

1532-Giske

Terminalen Byscene AS

Brothers in Arms Terminalen 13. juni

Søknad om kompensasjon for billettinntekter, for avlyst
arrangement, ”Brothers in Arms«, planlagt gjennomført
13. juni 2020.

Innvilga

67 648

67 648

Innvilga beløp er basert på godkjent dokumentasjon.

1535-Vestnes

Tomrefjord Songlag

Arrangement med sang og
dans

Ønsker kompensasjon for arrangement, planlagt avviklet
25. april 2020 på Idahall i Tomrefjord. Billettinntekter
skulle dekke utgifter til musikk og husleie, samt gi et
overskudd til drift av koret.

Avslått

15 500

0

Manglande dokumentasjon har vore etterspurt, men ikkje mottatt. Søknaden er
derfor avslått.

1557-Gjemnes

Torvikbukt idrettslag

Avlyst terrengløp

Terminfestet terrengløp i Torvikbukt, planlagt gjennomført
18.04.2020, måtte avlyses 15.03.2020 med bakgrunn i
lokale og statlige retningslinjer.

Innvilga

7 500

6 000

Innvilga beløp er basert på godkjent dokumentasjon.

1557-Gjemnes

Torvikbukt idrettslag

Avlyst kretsmesterskap og
Sparebanken Møre cup i hopp
i Skarbakkene, 15.03.2020

Ønsker kompensasjon for terminfestet kretsrenn i kombinert/hopprenn i Skarbakkenne med Torvikbukt idrettslag
som arrangør, som ikke kunne gjennomføres.

Innvilga

6 000

6 000

Innvilga beløp er basert på godkjent dokumentasjon.

1507-Ålesund

UL Fram

Teateroppsetninga som var i
gong - men som stoppa opp!

UL Fram si hovudinntektskjelde er teater, kor den viktigaste er Juniorgruppa. Søkjar ønskjer no kompensasjon for
tapte inntekter med omsyn til avlyste førestillingar.

Avslått

137 500

0

Avslag. Ein får ikkje kompensert for øvingar, og premieren, 19.juni, er utanfor
perioden ein kan få kompensert for.

1535-Vestnes

Ungdomslaget Frihug

Kompensasjon for avlyst quiz
arrangement 13.03.2020

Ungdomslaget Frihug ønsker kompensasjon for avlyst
quizarrangement på ungdomshuset Ljosvang den
17.04.2020 pga koronavirus.

Innvilga

4 814

4 814

Innvilga beløp er basert på godkjent dokumentasjon.

1535-Vestnes

Ungdomslaget Frihug

Avlyst quiz arrangement
17.04.2020

Ungdomslaget hadde planlagt quiz den 13.03, men måtte
avlyse arrangementet pga korona pandemi

Innvilga

4 200

4 200

Innvilga beløp er basert på godkjent dokumentasjon.

1573-Smøla

Vestsmøla Vel

Søknad om kompensasjon for
tapte billettinntekter fra Revy
den 29. mai 2020.

Søker ønsker økonomisk kompensasjon for tapte inntekter
i forbindelse med en årlig revy som er hovedinntekten til
foreninga. Revyen engasjerer både barn og unge, men
også voksne og pensjonister. Alt er gjort på dugnad og er
en viktig økonomisk bidragsyter for utvikling av foreninga.

Innvilga

92 000

70 000

Innvilga beløp er basert på dokumenterte inntketer for solgte billettar i 2018 og
2019.
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1535-Vestnes

Vike Ungdomslag

Søknad om kompensasjon for
avlyst arrangement

Dans, planlagt gjennomført 13. juni 2020, ble avlyst pga.
korona og smittevernsregler. For søker er dette et viktig
tiltak for å generere inntekt. Driften av ungdomslaget og
-huset er avhengig av en viss inntekt i året for å dekke de
faste utgiftene.

Innvilga

26 000

26 000

4 226 641

2 458 929

Innvilga beløp er basert på godkjent dokumentasjon.
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Kompensasjon for tapte leigeinntekter for frivillige lag og organisasjonar
For frivillige organisasjonar innan kultur og idrett som eig og driv lokale bygg eller anlegg i Møre og Romsdal vart det oppretta ei støtteordning som kompenserte for tapte leigeinntekter som følgje av pålegg eller råd gitt av myndigheitene i samband med koronapandemien.
Ordninga gjaldt for perioden 12. mars til 15. juni 2020. Av totalt 41 søknader vart 39 innvilga og 2 avslått. Den totale søknadssummen var på 1,744 mill. kroner.
Kommune
(søkjar)

Søkjar

Tittel på søknad

Beskriving

Prosjektstatus

Søkt

Innvilga

Vurdering

1506-Molde

Bondeungdomslaget i
Molde

Søknad om kompensasjon
for tapte leigeinntekter på
BUL hytta

Bondeungdomslaget i Molde ønsker støtte for tapte leieinntekter for BUL-hytta.

Innvilga

16 800

8 750

Kompensasjonen kan ikkje overstige søkar sine budsjetterte leigeinntekter i
perioden 12.mars til 15.juni. Om budsjettet ikkje er periodisert skal 1/4 av budsjetterte leigeinntekter for heile året bli lagt til grunn for søknaden.

1505Kristiansund

Braatthallen AS

Tapte leieinntekter for avlyste
idrettsarrangement grunnet
Covid 19

Braatthallen ønsker støtte for tapte leieinntekter for hall
som opprinnelig var utleid til mange arrangementer i
mars, april og mai.

Innvilga

366 000

50 000

Innvilga beløp er basert på godkjent dokumentasjon.

1507-Ålesund

Brattvåg Idrettslag

Brattvåg eig eigne anlegg
der vi dekker inn låneutgifter
og driftsutgifter gjennom
leiginntekter

For å dekke inn betaling av lån og driftsutgifter klubbhus,
kunstgrasbane, grasbane, fotballstadion og fotballhall/
klatrehall krev dei vanlegvis inn leige frå brukargruppene
som nyttar anlegget, totalt kr. 1 110 000 per år.

Innvilga

95 000

50 000

Utifrå budsjettet og rekneskapet ser vi at de har meir i tapte leigeinntekter i
kvartalet enn vi kan gi tilskot til. Ein søkjar kan få inntil 50 000 kroner.

1576-Aure

Breidablikk UL

Søknad fra Breidablikk UL,
tapte leieinntekter corona

UL Breidablikk søker om kompensasjon for tapte
leieinntekter i forbindelse med at all utleie ble stoppet i
forbindelse med myndighetenes restriksjoner pga. koronasmitten våren 2020. Samme periode i 2019 viser at det
kom leieinntekter på kr 7 600,- fordelt på tre avtaler.

Innvilga

6 400

6 400

Innvilga beløp er basert på godkjent dokumentasjon.

1515-Herøy

Bø og Sande Grendalag

Tapte leigeinntekter

Bø og Sande Grendalag eig og driv eige grendehus på
Bølandet i Herøy Kommune. Dei leiger ut til ulike arrangement som t.d. konfirmasjon, barnedåp, bryllaup, barneselskap etc., som i hovudsak er deira største inntektskjelde.

Innvilga

37 000

37 000

De får kompensert tapte leigeinntekter på 37 000 kroner med bakgrunn av
leigeavtaler i perioden 12.mars - 15.juni.

1505Kristiansund

Clausenengen
Fotballklubb

Søknad kompensasjon for
tapte leieinntekter

Nordvesthall 1 AS i Kristiansund er et privat eid idrettsanlegg som eies 100% av Clausenengen Fotballklubb.
Ønsker støtte for tapte leieinntekter for anlegget som
vanligvis leies ut til fylket (videregående skole), andre
idrettslag, arrangement og egen klubb.

Innvilga

233 500

50 000

Utifrå budsjettet og rekneskapet ser vi at de har meir i tapte leigeinntekter i
kvartalet enn vi kan gi tilskot til. Ein søkjar kan få inntil 50 000 kroner.

1505Kristiansund

Dahle Idrettslag

Tapt leieinntekt fotballhall,
flerbrukshall og squash
haller.

Dahle Idrettslag, gjennom Dahlehallen AS, ønsker støtte
for tapte leieinntekter pga. stengte idrettshaller fra 12.
mars–18. mai.

Avslått

50 000

0

Har ikke lagt ved budsjett eller regnskap. Har ettespurt to ganger. Ikke fått innen
fristen.

1506-Molde

DNT Romsdal

Tapte leieinntekter på DNT
Romsdals hytter

DNT Romsdals hytter ble stengt grunnet Covid-19 13.
mars. De har ingen mulighet for å dokumentere direkte
tapte inntekter og avbestillinger i 2020 da mange av våre
hyttegjester ikke booker på forhånd og de fleste booker
bare dager før de drar på tur. De kan likevel dokumentere
inntekter for 2019 for samme periode.

Innvilga

50 000

50 000

Innvilga beløp er basert på godkjent dokumentasjon.
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1528-Sykkylven

Edru Livsstil Ålesund

Søknad om støtte til tapte
leigeinntekter i samband
med avlyste arrangement
pga Covid-19

Edru Livsstil Ålesund eig og driv organisasjons- og
kulturhuset Sobra Scene-Avholdshjemmet i Korsegata 6,
Ålesund sentrum. Alt arbeid på huset er dugnadsbasert.
Huset vert leigd ut til både opne kulturarrangement og
private arrangement som konsertar, konfirmasjon og
liknande.

Innvilga

41 500

32 000

Kompensasjonen kan ikkje overstige søkar sine budsjetterte leigeinntekter i
perioden 12.mars til 15.juni. Om budsjettet ikkje er periodisert skal 1/4 av budsjetterte leigeinntekter bli lagt til grunn for søknaden.

1578-Fjord

Eidsdal Norddal
Røde Kors

Tapte utleigeinntekter

Ønsker støtte for tapte leieinntekter for utleie av Røde
Kors-huset grunnet avlyste arrangement.

Innvilga

20 450

16 250

Kompensasjonen kan ikkje overstige søkar sine budsjetterte leigeinntekter i
perioden 12.mars til 15.juni. Om budsjettet ikkje er periodisert skal 1/4 av budsjetterte leigeinntekter bli lagt til grunn for søknaden.

1511-Vanylven

Eidså Grendalag

Eidså Grendalag - tapte
leigeinntekter grunna koronasituasjonen

Søkjer kompenasjon for tapte leigeinntekter Eidsåtun
grunna avbestillingar i koronatida.

Innvilga

12 000

10 500

De får kompensert for faktiske tapte leigeinntekter med utgangspunkt i de
leigeavtalene som er inngått i perioden 12.mars - 15.juni. De får difor ikkje
kompensert for arrangement 20.juni.

1531-Sula

Fiskerstrand Idrettslag

Fiskerstrand IL - Tapte
leigeinntetkter

Fiskerstrand idrettslag leiger ut festlokaler med kjøkken
til private arrangement. 2. kvartal er tradisjonelt ei god
tid for denne aktiviteten og i år falt det vekk betydelig
inntekter grunna nedstenginga.

Innvilga

41 000

34 500

Utifrå budsjettet og rekneskapet kan vi sjå at de har et periodisert budsjett i
perioden 12.mars – 15.juni.

1511-Vanylven

Fiskå frilynde
ungdomslag

Søknad om kompensasjon for
tapte leigeinntekter vår 2020
- Fiskå ungdomshus

Fiskå ungdomshus er eigd og drifta av Fiskå frilynde
ungdomslag. Søkjer mottek ikkje offentleg støtte til drift,
og inntekta er avhengig av utleige og eigne arrangement.
Koronasituasjonen gjorde at huset vart stengt og all
utleige og arrangement vart avlyst frå 12. mars. Våren er
normalt ei aktiv tid i Fiskå ungdomshus. Vi søkjer derfor
kompensasjon for tapte leigeinntekter denne tida.

Innvilga

28 000

20 000

Kompensasjonen kan ikkje overstige søkar sine budsjetterte leigeinntekter i
perioden 12.mars til 15.juni. Om budsjettet ikkje er periodisert skal 1/4 av budsjetterte leigeinntekter bli lagt til grunn for søknaden.

1579Hustadvika

Frode IL

Tapt leie Frodestad

Frodestad har dessverre mistet en del leieinntekter pga.
covid-19 som utgjør en stor del av årets inntekt. Inntekt
fra utleie gjør at vi kan forsvare forsikring, strøm, renovasjon etc. og ha mulighet for å samle bygda gjennom ulike
arrangement gjennom året.

Innvilga

19 700

9 000

Kompensasjonen kan ikkje overstige søkar sine budsjetterte leigeinntekter i
perioden 12.mars til 15.juni. Om budsjettet ikkje er periodisert skal 1/4 av budsjetterte leigeinntekter for heile året bli lagt til grunn for søknaden. De har gitt oss
tilbakemelding om at de ikkje har budsjett for 2020, vi må derfor ta utgangspunkt
i rekneskapet frå 2019.

1532-Giske

Godøy IL

Store tap for et lite idrettslag

Fra oktober 2017 og frem til april 2019 var Godøya omtrent
isolert pga. tunnelrenovering. Laget led store tap på alle
sine arr. Nå var de kommet godt i gang med å gjenreise
det sportslige og det økonomiske fundament. Så kom
Covid-19 og satte de tilbake. De eier egen idrettshall som
leies ut til det offentlige, og eget klubbhus som benyttes til
private selskap samt en meget god kunstgressbane som
genererer jevnt med inntekt.

Innvilga

61 862

30 750

Kompensasjonen kan ikkje overstige søkar sine budsjetterte leigeinntekter i
perioden 12.mars til 15.juni. Om budsjettet ikkje er periodisert skal 1/4 av budsjetterte leigeinntekter bli lagt til grunn for søknaden.

1515-Herøy

Herøy sanitetsforening

Tapte leigeinntekter på
sanitetshuset sine møte/
selskapslokaler i perioden
12/3-15/6 2020

Herøy sanitetsforeining har eige hus som ikkje har vore
utlegd sidan nedstenginga 12. mars og fram til d.d.
Dei har alle dei ordinære løypande utgiftene som t.d.
kommunale avgifter, straum og forsikring fullt ut i heile
perioden, og har ikkje motteke noko form for støtte for tap
pga. koronastenginga.

Innvilga

8 000

5 563

Kompensasjonen kan ikkje overstige søkar sine budsjetterte leigeinntekter i perioden 12.mars til 15.juni. Om budsjettet ikkje er periodisert skal 1/4 av budsjetterte leigeinntekter bli lagt til grunn for søknaden. I dialog med fylkeskommunen
har de opplyst de ikkje har budsjett for 2020. Vi har difor tatt utgangspunkt i
rekneskapet, og lagt til grunn 1/4 av leigeinntektene på Sanitetsstova i 2019.
Derfor blir tilskotet på 5 563 kroner.

1573-Smøla

Hopen Bygdalag

Søknad vedrørende tap av
leieinntekt fra Smøla Darts
klubb

Ønske om tilskudd for kompensasjon for to måneders tap
av husleieinntekter som følge av avlysning av leietakers
aktiviteter pga. koronaviruset. Nærmere beskrivelse under
«Prosjektbeskrivelse».

Innvilga

7 800

7 800

De får kompensert tapte leigeinntekter på 7 800 kroner med bakgrunn av signert
leigeavtale i perioden.
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1532-Giske

IL Valder

Kompensasjon Tapte leigeinntekter klubbhuset Valdervoll
IL Valder

IL Valder har klubbhuset Valdervoll som en stor inntektskilde for klubben. For regnskapsåret 2019 er det ført kr 112
455,- og i budsjettet 2020 er det lagt inn 120 000,- som
i all hovedsak er inntekter for konfirmasjoner i april, mai
og juni.

Innvilga

50 000

30 000

Søknaden blir innvilget med 30 000 kroner, som et 1/4 av budsjettet for 2020.

1531-Sula

Langevåg Idrettslag

Søknad om tilskudd ifm.
tapte leieinntekter; selskapslokalet Lil-tun.

Søker om kompensasjon for tapte leieinntekter forårsaket
av samfunnstiltakene ifm. koronapandemien.

Avslått

75 350

0

Sendt samme søknad to ganger.

1531-Sula

Langevåg Idrettslag

Søknad om tilskudd ifm.
tapte leieinntekter; selskapslokalet Lil-tun. (kopi)

Søker om kompensasjon for tapte leieinntekter forårsaket
av samfunnstiltakene ifm. koronapandemien.

Innvilga

55 000

21 250

Kompensasjonen kan ikkje overstige søkar sine budsjetterte leigeinntekter i
perioden 12.mars til 15.juni. Om budsjettet ikkje er periodisert skal 1/4 av budsjetterte leigeinntekter bli lagt til grunn for søknaden.

1531-Sula

Langevåg Skyttarlag

Søknad om kompensasjon for
tapte leieinntekter ved utleie
av festsal/kjøkken til private
arrangement

Langevåg Skytterlag leier ut festsal og kjøkken til private
arrangement. I forbindelse med nedstengingen av Norge
har disse inntektene falt bort. Utsatte arrangement
vil fortrenge ny utleie dersom de blir arrangert senere.
Leiebortfallet vil bli permanent, og søker ønsker derfor
kompensasjon for tapte leieinntekter.

Innvilga

120 000

30 000

Kompensasjonen kan ikkje overstige søkar sine budsjetterte leigeinntekter i
perioden 12.mars til 15.juni. Om budsjettet ikkje er periodisert skal 1/4 av budsjetterte leigeinntekter bli lagt til grunn for søknaden.

1579Hustadvika

Malmefjorden IL

Tapt leieinntekt

Malmefjorden idrettslag er en klubb som drives av frivillighet. De er avhengig av all inntekt for å drifte klubben,
som blir brukt til å gi et idrettstilbud tilbud til barn, unge
og voksne i vårt nærområde. De har et klubbhus der de
har klubblokale, garderober og lager fasiliteter. For å
drive dette leier de ut til private arrangement. Grunnet
situasjonen med Covid-19 har de tapt nødvendig inntekt.
De håper derfor å få kompensert for dette.

Innvilga

15 600

12 500

Kompensasjonen kan ikkje overstige søkar sine budsjetterte leigeinntekter i
perioden 12.mars til 15.juni. Om budsjettet ikkje er periodisert skal 1/4 av budsjetterte leigeinntekter bli lagt til grunn for søknaden.

1578-Fjord

Mo bedehus

Dekning av små inntekter,
men med svært stor betyding
for eit lite grendelag

Søker kompensasjon for tapte leigeinntekter.

Innvilga

2 600

2 150

Innvilga beløp er basert på innsendt dokumentasjon og inngåtte avtaler.

1578-Fjord

Norddal Idrettslag

Tapte inntekter trimrom

Norddal idrettslag disponerer to rom på grendehuset i
Norddal som brukas til trimrom. Dette har vore stengt i ein
lengre periode og vil sannsynleg medføre 4 månadar med
tapte inntekter.

Innvilga

8 200

6 000

Kompensasjonen kan ikkje overstige søkar sine budsjetterte leigeinntekter i
perioden 12.mars til 15.juni. Om budsjettet ikkje er periodisert skal 1/4 av budsjetterte leigeinntekter for heile året bli lagt til grunn for søknaden.

1576-Aure

Nordvang Grendahus
ved UL Prøven

Tapte leieintekter for
Nordvang Grendahus

Søknad om tap av leieinntekter for Nordvang Grendahus.

Innvilga

11 250

11 250

Innvilga beløp er basert på godkjent dokumentasjon.

1579Hustadvika

Romsdal Kystlag

Tapte leieinntekter - Romsdal
Kystlag

Romsdal Kystlag har sitt kystkultursenter på Nøisomhed i
Molde. De har et stort naust, som brukes til oppbevaring
av små tradisjonsbåter i vinterhalvåret, og til utleie og
egne arrangement i sommerhalvåret.

Innvilga

25 000

6 250

Kompensasjonen kan ikkje overstige søkar sine budsjetterte leigeinntekter i
perioden 12.mars til 15.juni. Om budsjettet ikkje er periodisert skal 1/4 av budsjetterte leigeinntekter bli lagt til grunn for søknaden.

1506-Molde

Rød Velforening

Søknad om støtte for tapte
leigeinntekter for Rød
Velforening, Skogtun Familiepark m/utleiehus.

Rød Velforening ønsker støtte for tapte leieinntekter for
Skogtun Familiepark. Huset er mye utleid til selskaper,
bursdager, konfirmasjoner, møter samt egne arrangement.

Innvilga

7 700

7 500

Kompensasjonen kan ikkje overstige søkar sine budsjetterte leigeinntekter i
perioden 12.mars til 15.juni. Om budsjettet ikkje er periodisert skal 1/4 av budsjetterte leigeinntekter for heile året bli lagt til grunn for søknaden.

1507-Ålesund

Skodje Idrettslag

Skodje IL, tapte leigeinntekter Ønsker kompensasjon for tapte leigeinntekter våren 2020,
klubbhus
da de måtte stenge klubbhuset pga. koronautbruddet.

Innvilga

25 000

25 000

Innvilga beløp er basert på godkjent dokumentasjon.
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1578-Fjord

Solberg Ungdomslag

Søknad om kompensasjon
for tapte leigeinntekter for
Ungsomshus

På grunn av covid-19 pandemien har alle arrangement
som skulle være på vårt grendehus i perioden 18/3-7/62020, blitt avlyst. Dei hadde registrert 4 arrangement.

Innvilga

14 000

7 625

Kompensasjonen kan ikkje overstige søkar sine budsjetterte leigeinntekter i
perioden 12.mars til 15.juni. Om budsjettet ikkje er periodisert skal 1/4 av budsjetterte leigeinntekter for heile året bli lagt til grunn for søknaden. De har ikkje
ført budsjett for 2020, vi må derfor ta utgangspunkt i rekneskapen frå 2019.

1579Hustadvika

Stavik og Kjørsvil
velforeing

Tapte leieinntekter

Ønsker kompensasjon for tapte leieinntekter. Søker har
fast leieavtale med OMYoga og skulle også leie ut huset til
konfirmasjoner.

Innvilga

22 000

5 000

Kompensasjonen kan ikkje overstige søkar sine budsjetterte leigeinntekter i
perioden 12.mars til 15.juni. Om budsjettet ikkje er periodisert skal 1/4 av budsjetterte leigeinntekter for heile året bli lagt til grunn for søknaden.

1566-Surnadal

Surnadal Idrettslag

Stønad for tap av leigeinntekter

På grunn av koronasituasjonen har Surnadal Idrettslag
hatt eit tap av leigeinntekter ved utleige av klubbhus til
private arrangement.

Innvilga

7 500

4 000

Innvilga beløp er basert på godkjent dokumentasjon av tapte leieinntekter i
perioden.

1579Hustadvika

Sylte og Malme
Ungdomslag

kompensasjonsordning for
tapt leigeinnt. for frivillige
lag og org.som eig og driv
bygg og anlegg.

Sylte og Malme UL driver og eier Bygdahuset Vonheim i
Malmefjorden. SMUL er et aktivt lag med ulike aktiviteter
for barn, unge og voksne. Bygdahuset ble bygget i 2004 og
leies ut til alle som vil leie det. For laget er det viktig med
utleie utover egen bruk.

Innvilga

50 500

44 500

De får kompensert tapte leigeinntekter på 44 500 kroner med bakgrunn av
leigeavtaler i perioden 12.mars - 15.juni. De får derfor ikkje kompensert for
arrangement 25.-28.juni.

1511-Vanylven

Syvde Samfunnshus L/L

Tapt leigeinntekt pga avlyst
Vanylvsblest - korps

Vanylvsblesten er den årelege planlagde samlinga av
korpsa i kommunen. Den skulle vore gjennomført på Syvde
Samfunnshus 28.-29.3.2020. Søkjar ønskjer støtte då den
i år vart avlyst pga. koronapandemien.

Innvilga

4 800

4 800

Innvilga beløp er basert på godkjent dokumentasjon.

1507-Ålesund

UL Fram

Stengt Framtun - tapte
leigeinntekter

UL Fram ønskjer støtte for tapte leigeinntekter for avlyste
arrangement på Framtun, som er hovudinntektskjelda
deira, både gjennom utleige og gjennom å vere vår
arrangørbase.

Innvilga

22 000

22 000

Innvilga beløp er basert på godkjent dokumentasjon.

1535-Vestnes

Ungdomslaget Frihug

Kompensasjon for tapte
leieinntekter

Søker herved om kompensasjon for tapte leieinntekter iht.
gitte retningslinjer.

Innvilga

12 500

12 500

Innvilga beløp er basert på godkjent dokumentasjon.

1532-Giske

Valderøy Frilynde
Ungdomslag

Valderøy Frilynde
Ungdomslag søker om
kompensasjon for tapte
leigeinntekter

Valderøy Frilynde Ungdomslag eig og driftar Kulturhuset
Johansbuda saman med eit frivillig husstyre. Heile drifta
er på dugnad, og dei er avhengige av leigeinntekter for å
få det til å gå rundt. Pga. korona har alle arrangementa
som var booka for våren, blitt avlyst og dei ønskjer derfor
kompensasjon for tapte leige inntekter.

Innvilga

25 000

20 000

Kompensasjonen kan ikkje overstige søkar sine budsjetterte leigeinntekter i
perioden 12.mars til 15.juni. Om budsjettet ikkje er periodisert skal 1/4 av budsjetterte leigeinntekter for heile året bli lagt til grunn for søknaden.

1573-Smøla

Veiholmen Samfunnshus

Tapte leieinntekter i forbindelse med koronaepidemien

Veiholmen samfunnshus drives kun på dugnad. Hovedinntektene er leieinntekter, basar, marked og dansefest i
jula. De har fått avlysning på 4 utleieforhold i forbindelse
med koronapandemien, som til sammen utgjør et tap på
kr 30 000,-

Innvilga

30 000

5 250

Kompensasjonen kan ikkje overstige søkar sine budsjetterte leigeinntekter i
perioden 12.mars til 15.juni. Om budsjettet ikkje er periodisert skal 1/4 av budsjetterte leigeinntekter bli lagt til grunn for søknaden.

1535-Vestnes

Ørskogfjell Skilag

Støtte til tapte leieinntekter

Vi søker om støtte til tapte leieinntekter i mars, april
og mai. Vår varmestue/kafe lokale har vært booket til 3
konfirmasjoner, og alle disse ble avlyst grunnet covid-19.
Tapte leieinntekter er kr 6000,-

Innvilga

6 000

5 000

Kompensasjonen kan ikkje overstige søkar sine budsjetterte leigeinntekter i
perioden 12.mars til 15.juni. Om budsjettet ikkje er periodisert skal 1/4 av budsjetterte leigeinntekter bli lagt til grunn for søknaden.

1507-Ålesund

Ålesunds Seilforening

søknad for tapt leieinntekter
for perioden 12. mars til 15.
juni 2020

Ønsker støtte da de vanligvis leier ut klubbhus til ulike
arrangement i perioden 30. april til 1. oktober hvert år.
Budsjettert overskudd er kr 10 000 per mnd.

Innvilga

15 000

12 500

Kompensasjonen kan ikkje overstige søkar sine budsjetterte leigeinntekter i
perioden 12.mars til 15.juni. Om budsjettet ikkje er periodisert skal 1/4 av budsjetterte leigeinntekter bli lagt til grunn for søknaden.
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Kompensasjonsordning for tapte leigeinntekter for frivillige lag og organisasjonar
1520-Ørsta

Åmdal Idrottslag

Vi eig eit bygg som vi leiger
ut til diverse arrangement.
Søker om kompensasjon
for tap.

Søkjar ønskjer kompensasjon for tapte leigeinntekter
på eit bygg som vanlegvis vert utlegd til store og små
arrangement.

Innvilga

13 362

10 000

Kompensasjonen kan ikkje overstige søkar sine budsjetterte leigeinntekter i
perioden 12.mars til 15.juni. Om budsjettet ikkje er periodisert skal 1/4 av budsjetterte leigeinntekter for heile året bli lagt til grunn for søknaden.

1520-Ørsta

Åmdal Ungdomslag

Søknad om kompensasjon for
tapte leigeinntekter Åmdal
Ungdomslag

Åmdal Ungdomslag eig Åmdal ungdomshus, og ein stor
del av inntekta til laget kjem frå utleige av lokalet. I 2019
vart det fakturert for kr 107 819,- som gjer eit snitt på
nesten kr 9000,- i månaden. Dei hadde bra med utleiger
på blokka også i 2020, og ønskjer kompensasjon for tapte
leigeinntekter.

Innvilga

31 000

30 000

Kompensasjonen kan ikkje overstige søkar sine budsjetterte leigeinntekter i
perioden 12.mars til 15.juni. Om budsjettet ikkje er periodisert skal 1/4 av budsjetterte leigeinntekter for heile året bli lagt til grunn for søknaden.

1 744 374

753 588
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Tilskot til fartøyvern
Ordninga for tilskot til fartøyvern skal medverke til å sikre og sette i stand verneverdige fartøy med heimeadresse i Møre og Romsdal og som har fått tildelt status som verneverdig
eller freda av Riksantikvaren. Ordninga skal også sikre sysselsetting i bransjar som leverar tenester innan fartøy og fartøyvern.
Både eigarar og forvaltarar av verneverdige fartøy i fylket kunne søkje, med atterhald om at eigarskap og/eller forvaltarskap må vere eldre enn 12. mars 2020.
Den økonomiske ramma var på 0,5 mill. kroner og det kom inn totalt 6 søknadar. 4 av søknadene vart innvilga og 2 av søknadene fekk avslag. Den samla søknadssummen var på
1,006 mill. kroner.
Kommune
(søkjar)

Søkjar

Tittel på søknad

Beskriving

Prosjektstatus

Søkt

Innvilga

Vurdering

1507-Ålesund

Bilfergen AS

MS Bilfergen - Istandsetting
av råteskadet treverk

Skadet treverk bb side akter. Demontering av hardved
rekke kant og beslag på stolpe (støtte) som holder grind
på plass akter. Måltaking, innkjøp, tilpassing og montering av nytt og gjenbruk av treverk og beslag. Grunning og
maling.

Innvilga

47 600

47 000

Bilfergen er eit freda fartøy som treng reparasjon av rekkverk, utført av fagkyndig
handverkar. Tilskotet er øyremerka sysselsetting for handverkar for reparasjon av
rekkverk, og skal dekke lønn til utførande. Som følgje av M/S Bilfergen er eit freda
fartøy, er det også naudsynt med dispensasjon før tiltaket startar.

1535-Vestnes

Båtbyggarmuseet
Vestnes

Uttak av emner til mast for
jagtgaleasen Søblomsten

Båtbyggarmuseet på Vestnes er i gong med eit langsiktig
og målretta restaureringsarbeid av jaktgaleasen Søblomsten. I påvente av endeleg restaureringsplan som vert
grunnlag for det langsiktige restaureringsarbeidet, ynskjer
vi i denne omgang å søke støtte til uttak av tømmer til
stormast,mesanmast,klyverbom og generelt til riggen på
Søblomsten.

Innvilga

281 800

140 000

Prosjektet har sysselsettingseffekt innan fartøyvernfeltet og vil støtte lokale
bedrifter med uttak av tømmer til stormast og mesanmast for jaktgaleasen. Det
er inngått eigarskifte av Søblomsten, der vernestatus er anbefalt vidareført av
Riksantikvaren, under vilkår om godkjent søknad og synfaring når fartøyet er på
plass på Vestnes.

1515-Herøy

Karlsen, Arnfinn J K

”Kultur-slippen i Tjørvåg”
Slippen for gamle trebåter

Ferdigstilling av ein båtslipp for tradisjonsfarty. Dei
fleste tradisjonelle slippar er sanerte til fordel for sokalla
”båtliftar” Dette er ei innretning som primært er berekna
på plastik og stålbåtar. Det er brukt fleire titals millionar
på desse trafartya av offentlege midlar. No og frametter
vert desse påført skade avdi dei vert nærast løfta etter
håret. Eg vil stille kulturvogna i Tjørvåg til disposisjon for
desse fartya. Syner elles til uttale frå Hesthammer.

Avslått

800 000

0

Av budsjettmessige årsaker kan vi ikkje gje tilskot til Dykkar prosjekt, då verna og
freda fartøy har vorte prioritert.

1507-Ålesund

Musea på Sunnmøre

Rabattering av dekk på
MK Heland

Dekket på MK Heland har nådd grensa for anbefalt vedlikehaldsintervall for rabattering, og det må rabatterast,
drivast og bekast på nytt. Det er byrjande små lekkasjar
frå dekk, og det er viktig at ein unngår at desse får utvikle
seg.

Innvilga

80 000

80 000

M/K Heland er ein fiskekuttar bygd på Vestnes i 1937. Under andre verdskrig gjekk
kuttaren med agenter frå Milorg på Vigra og flyktningar over til Shetland. Fartøyet
gjorde seinere fleire turer mellom Shetland og Norge for Shetlandsgjengen, men
ble i 1943 stasjonert som reservebåt i Scalloway. Heland er under eigarskap til
Sunnmøre Museum og står på Riksantikvaren si verneliste. Omsøkte tiltak vil
styrke sysselsetting i lokal bedrift og har derfor fått innvilga tilskot.

1579Hustadvika

Romsdal Kystlag

Stativ til vinterpressending

M/S BRAND er en veteranbåt varig vernet av Riksantikvaren. Søker ønsker tilskudd til stativ til vinterpresenning.

Avslått

15 000

0

Vi har prioritert tiltak som sikrar sysselsetting som følgje av Koronakrisa, og av
budsjettmessige årsaker kan vi derfor ikkje prioritere tilskot til Dykkar prosjekt.
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Tilskot til fartøyvern
1516-Ulstein

Stiftinga MS Hindholmen

Hindholmen - Rør for
styremaskin

Søkjer ønskjer midlar til å setje i gang prosjekt med
nye hydraulikkrør for styremaskin. Styremaskin er ein
drifts- og sikkerheitskritisk komponent ombord. Slik røra
ligg i dag er dei veldig utsette, og samstundes sperrar
dei for godt vedlikehald av tredekket. Dette har ført til
omfattande skadar på dekket. Ei lokal bedrift (Dimo As)
i bransjen treng nye oppdrag, og kan starte arbeidet
omgåande.

Innvilga

369 000

233 000

1 006 000

500 000

Tiltaket vil styrke sysselsetting i lokal bedrift og bidra til at vedlikehold av tredekk
blir enklere ved å skifte ut hydralikkrør.
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Bevaring og restaurering av kulturminne
Møre og Romsdal fylkeskommune ønskja å medverke til å sikre, sette i stand, bevare og restaurere bygningar og anlegg av regional eller høg lokal verneverdi i fylket, etter
antikvariske retningslinjer. Ramma var satt til 1,6 mill. kr og både private eigarar av kulturminne og kulturmiljø samt stiftingar, foreiningar, organisasjonar, sameige, frivillige,
kommunar og museum i Møre og Romsdal kunne søkje om tilskot gjennom ordninga. Ordninga hadde også som mål å sysselsette kvalifiserte handtverkarar og anna fagpersonell.
Det kom inn totalt 22 søknadar. 10 av søknadene vart innvilga og 12 søknader fekk avslag. Den samla søknadssummen var på 6,071 mill. kroner.
Kommune
(søkjar)

Søkjar

Tittel på søknad

Beskriving

Prosjektstatus

Søkt

Innvilga

Endeleg vedtak

1554-Averøy

Averøy Skolemuseum

Flytting av Averøy
Skolemuseum

Averøy Skolemuseum er den første fastskolebygningen som
ble bygd på Vebenstad i Bådalen, Averøy. Bygningen er i
original stand fra 1910, og er veldig godt utrustet med
inventar, bøker og utstyr fra ulike tidsepoker. Skolemuseet
har vært i kommunalt eie frem til nå, men for å gjennomføre flytteprosjektet har den nyopprettede foreningen
”Averøy Skolemuseum” overtatt eierskapet til skolemuseet
fra kommunen. Skolemuseet står i dag på grunn som er
solgt til private eiere, og skal flyttes til Gamle Kvernes
Bygdemuseum. Museet blir eiere når bygningen er flyttet.

Innvilga

250 000

250 000

Det gamle skulebygget i Bådalen er registrert som regionalt verdifullt
kulturminne. Tilskotet gjeld første fase i prosjektet med flytting av skulemuseet.
Det ligg til rette for rask oppstart, og tiltaket vil ha positiv
effekt for sysselsettinga i dei aktuelle utførande verksemdene.

1506-Molde

Bjørn Eikås

Fredsvik Gard - Prosjekt Ishus

Ishuset som vart brukt til oppbevaring av is, som dei skar
på våren, i ei demning ovom garden. Transportert ned med
hest og slede.Isen vart brukt til nedising av laks, som vart
sendt til Kristiansund. På innsida var der ei innerkasse.
Mellom den og tømmerveggen var det brukt sagma som
issolasjon, slik hadde dei is til Juli månad. Garden har
hatt kilenotfiske som næring og dei fiska stamlaks til
Driva. Sunndalsfjorden er ein nasjonal laksefjord. Ishuset
er difor ein viktig del av lokalkulturarv

Avslått

308 750

0

Søknaden ble trukket.

1577-Volda

Dalsfjord Sogelag

Søknad om restaurering av
grindnaust

Naust med grindbyggkonstruksjon og gråsteinsvegg på
vestsida av naustet . Søknaden gjeld nedplukking og
drenering og oppatmuring av muren. Samt utskifting av
diverse skada deler i trekonstrukjonen.

Innvilga

189 000

180 000

Korsfurgarden er listeført som regionalt verdifullt kulturmiljø.
Prosjektet vil ha god, dokumentert sysselsettingseffekt og omfattar
fleire handverksfag. Det ligg til rette for rask oppstart av byggeprosjektet.

1506-Molde

DNT Romsdal

Restaurering av tak gamle
Storlihytta

Søker tilskudd til restaurering av taket på gamle Storlihytta i Moldemarka. Den gamle hytta fra 1889 står som
et håndfast bevis på Moldes historie knyttet til den tidlige
turisttrafikken og Grand Hotell. Hytta var opprinnelig ment
som et utfluktssted for hotellets gjester og viser hvor
viktig Moldemarka og friluftslivet var allerede på slutten
av 1800-tallet. Denne delen av historien vil DNT Romsdal
ivareta ved å restaurere den gamle Storlihytta. Keiser
Wilhelm ll besøkte hytta i 1902.

Avslått

315 500

0

Tiltaka i prosjektet er ikkje avklart med fylkeskommunen enda. Med bakgrunn i
dette er søknaden avslått.

1506-Molde

Eira Ungdomslag

Vedlikehald Skogly i Eresfjord

Vedlikehald og omlegging av skifertak samt skraping og
maling av huset utvendig. Bordkledning på eine veggen
skal òg bytast ut.

Innvilga

150 000

150 000

Prosjektet ivaretar et kulturminne av regional verdi og har god sysselsettingseffekt.
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1554Averøy

Gammelfossens Venner
v. Harald Ødegård

Sikringstiltak tørrmuren til
det gamle mølleanlegget fra
1852 i Bruhagen

Søker ønsket støtte til vedlikehold av tørrmurstrukturen
til det helmurte våningshuset i mølleanlegget fra 1852, i
Gammelfossen i Bruhagen. Det er sprekker i overliggerne
i flere vindusåpninger og i en døråpning. Det er viktig å
sikre disse foreløpig med stålprofiler for å unngå ytterligere forfall samt personskade på mennesker som ferdes i og
ved murstrukturen.

Innvilga

47 256

40 000

Regionalt verdifullt kulturminne. Gjelder prekære sikringstiltak og inngår i meir
omfattande og langsikte planar for bevaring og formidling av anlegget. God
sysselsettingseffekt.

1577-Volda

Hauane Gard Ole Gunnar
Klingberg

Sette i stand steinmur, bytte
ut ødelagt bølgeblikktak med
torvtak på gamalt vårfjøs.

Søknaden gjeld økonomisk støtte til å sette i stand ein
gamal vårfjøs på garden. Det byrjar å haste med å få
restaurert både tak og murar før naturen «tek over». Det
må òg settast i stand ein steinmur samt bytte ut øydelagt
bølgeblekktak med torvtak.

Innvilga

189 700

150 000

Prosjektet ivaretar et kulturminne som representerer en bygningstype
av høy lokal verdi. Prosjektet har god, dokumentert sysselsettingseffekt.

1579Hustadvika

Julshamn, Lasse

Søke om midler til å sette i
stand gammelt naust som
ligger i Julshamna langs
kyststien

Ønsker midler til å sette i stand et gammelt og falleferdig
naust. Naustet ligger langs kyststien i Julshamna.

Avslått

200 000

0

De har søkt om 100 prosent finansiering gjennom tilskot. Fylkeskommunale tilskot
kan normalt ikkje utgjere meir enn 50 prosent. Søknaden
manglar ei nærare kostnadsvurdering og nødvendig informasjon
om korleis byggeprosjektet skal utførast og kven som skal gjere arbeidet. Det ligg
ikkje til rette for å gi tilskot på grunnlag av søknaden.

1505Kristiansund

Nordmøre museum

Søknad om støtte til renovering av tre museumsbygninger
i Kristiansund

Skraping og maling av gavlvegg (nord) på Milnbrygga/
Klippfiskmuseet, skraping og maling av Strandhuset og
Woldhuset/Woldbrygga, mindre utbedringer av Strandhuset og Woldhuset/Woldbrygga (som skifte av vindskier,
sviler og kjøler, og tetting av tak rundt skorstein på
Strandhuset), samt utbedring av trekai på Milnbrygga/
Klippfiskmuseet.

Innvilga

150 000

80 000

Tilskotet skal nyttast til dei tiltaka som er mest prekære, stell og maling av
gavlveggen på Milnbrygga. Ut over dette kan museert nytte tilskotet slik dei finn
det mest egna med omsyn til behov og framdrift.

1566-Surnadal

Nordmøre museum

Søknad om tilskot til istandsetting/restaurering, Diktarheimen Kleiva i Surnadal.

Det blir her søkt om støtte til tiltak knytt til drenering og
lufting, på grunn av alvorleg fuktproblematikk i kjellar,
omlegging av tak og utbetring av takrenner og pipehattar
på grunn av lekkasjar, og utskifting av rote trevirke, som
ein også håper og trur skal virke inn på stokkmaur-problematikk. Det vil bli vektlagt å skifte ut så lite som muleg
av den opphavelege bygninga, og behalde konstruktiv
styrke og funksjonell autensitet.

Innvilga

219 755

200 000

Søknaden gjeld nødvendige tiltak for å forebygge skade på bygningen og inventaret. Deler av arbeidet skal gjennomførast ved hjelp av lærlingar og frivillige.
Omlegging av taket vil kunne utførast som eit ope kurs under kyndig rettleiing av
engasjert kompetent handverkar.

1505Kristiansund

Pr Eiendom Kristiansund
AS

Jonas Eriksen brygga i
Kristiansund

Søknad om midler til å bevare/restaurere Jonas Eriksen-bryggen. Det vil bli utført arbeid på kledning, vinduer,
porter, dører, bakvegg mot fjell mm.

Innvilga

720 000

150 000

Søknaden gjeld istandsetting av ein viktig og iaugefallande bygning i det
regionalt verdifulle multurmiljøet i Vågen. Det er god restaureringskompetanse i
byggeprosjektet, og prosjektet vil ha reell sysselsettingseffekt.

1515-Herøy

Runde, Hans-Jakob

Søknad om støtte til
vedlikehald og istandsetting
av sjøbud på Runde Hamn i
Herøy kommune, del 2

Søknaden gjeld støtte til istandsetting av sjøbu på Runde
hamn, eit arbeid som kan delast inn i 3 hovuddelar.
Arbeidet vil gå på skifte av eternit tak, skifte av eternit
vegg, utbetring av vegg mot sjø og berande konstruksjon
som er i ferd med å falle saman. Søkjar fekk tildelt midlar
til del 1 av prosjektet, skifte av tak, i november 2019. No
søkjer dei om midlar til del 2 og del 3 av prosjektet. Del 1
er no i planleggingsfasen og er pt. tenkt gjennomført i juli/
august 2020.

Avslått

835 000

0

Søkar har mottatt tilskot frå den ordinære tilskotsordninga vår i 2020 til første
trinn i prosjektet. Det utførande firma i trinn to er eit anna enn firmaet som har
utarbeidd tiltaksplan og kostnadsgrunnlag. Det føreligg ikkje konkrete referansar
når det gjeld restaureringshandverkar for det aktuelle firmaet. Med bakgrunn i
dette er ikkje søknaden prioritert.
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1506-Molde

Rød, Tore

Restaurering av tak på
romsdalslån, Sirareiten

Søker ønsker økonomisk bistand til å ta av skifertak,
utbedre skader på tro og forsterke takkonstruksjonen der
det er nødvendig. Det skal også legges tett undertak og
steinlekter, før skifertaket blir lagt på plass igjen. Det skal
ellers monteres takrenner og pipehatter.

Avslått

770 000

0

Dei fylkeskommunale kulturverntilskota skal gå til kulturminne av regional og høg
lokal verdi. Den aktuelle bygninga har høg alder og er interessant på fleire måtar,
men søknaden blir ikkje prioritert i denne omgang.

1576-Aure

Seternes, Lena

Tilskudd til utbedring av
fundament og maling/utbedring av ståltak på gammel
brygge/salteri

Eiendommen har en gammel brygge som har vært brukt til
både salteri og notdrift. Søker ønsket tilskudd til vedlikehold av det ytre, med utbedring av grunnmur i stein samt
maling og mindre utbedringer av ståltak.

Avslått

150 000

0

Dei fylkeskommunale kulturverntilskota skal gå til kulturminne av regional og høg
lokal verdi. Den aktuelle bygninga er interessant, men det føreligg ikkje dokumentasjon frå kommunen at dei vil prioritere salteriet som eit viktig kulturminne. Søkar
må jobbe meir med søknaden og er oppfordra til å søke på ordinære kulturverntilskot i 2021.

1573-Smøla

Smøla museum

Restaurering av stabbur i
Rossvoll prestegård, Smøla.

Søknaden gjelder utbedring av lekkasje på taket i
stabburet. Taklekkasjen har vart over tid, noe som har
medført råteskade i ene foten av sperrebukken. Under den
er det råte i røstmora og sannsynligvis i raftstokken under.
Skifertaket må tas ned, det må legges ny takpapp over tro
med opplekting for skifer. Utvendig kledning på yttervegg
må også skiftes.

Avslått

511 913

0

Søknaden viser ikkje godt nok sysselsettingseffekten og blir difor av budsjettmessige årsaker ikkje prioritert.

1532-Giske

Solbakkens venner

Søknad om tilskot til vedlikehald av Solbakken skule

Utvendig vedlikehald og restaurering av vindauge på
Solbakken skule.

Innvilga

110 000

100 000

Regionalt verdifullt kulturminne. Prosjektet vil gje god sysselsettingseffekt og vil
innebere ein vesentleg dugnadsinnsats som skal utførast under kyndig rettleiing
av restaureringshandverkar.

1505Kristiansund

Stiftelsen Nordmøre
museum

Brunsvikens reperbane,
langbanen

Søker ønsket støtte til redningsaksjon for det unike anlegget Brunsviken reperbane, som er den siste reperbanen i
Norge med originalt produksjonsutstyr intakt. Vedlikeholdet starter med taket.

Innvilga

150 000

300 000

Brunsvikens reperbane er eit eineståande byggverk med særs høg verdi som
kulturminne. Prosjektet gjeld ein redningsaksjon for å sikre bygget mot irreversibelt forfall. De har også søkt Norsk kulturminnefond om tilskot. Det er knytt god
restaureringsfagleg kompetanse til prosjektet. Tilstanden tilseier rask igangsetting
av prosjektet som såleis vil gi sysselsettingseffekt. I samråd med fylkeskommunen
vart opprinneleg søknadsbeløp justert ned. Dette med bakgrunn i den økonomiske
ramme for tilskotsordninga. Då alle søknader var behandla, sto det att ein rest
som vart lagt inn i dette prosjektet.

1525-Stranda

Stranda kommune

Istandsetjing av våningshus
på Hellesylt Bygdetun (HB)

Det er behov vedlikehald ved våningshuset på Hellesylt
Bygdetun. Det står i bratt terreng og grunnmurane sig så
mykje at det er fare for at det kan bli øydelagt dersom ein
ikkje gjer tiltak.

Avslått

1 443 360

0

Av budsjettmessige årsaker kan vi ikkje prioritere tilskot til dette prosjektet.
Søkar er oppfordra til å ta kontakt med fylkeskommunen og søke på den ordinære
tilskotsordninga for kulturminne av regional og lokal høg verdi.

1563-Sunndal

Sunndal museumslag

Svalgang og tak på Flåstuo
på Leikvin

Bygging av svalgang på Flåstuo for å skjerme værveggen
fra været. Dette er den mest verdifulle veggen og bordkledning er utilstrekkelig og lite ønskelig. Etter dette kan taket
ferdigstilles med torv.

Avslått

214 375

0

Det er ikkje tilstrekkeleg avklart med fylkeskommunen om korleis vernet best skal
løysast. Med bakgrunn i dette er søknaden ikkje prioritert.

1511-Vanylven

Vanylven kyrkjelege
fellesråd

Tilskot til istandsetting av
kyrkjegardsmur, Rovde kyrkje

I Vanylven har det sidan 2002 hatt stadige diskusjonar
i høve å utbetre kyrkjegardsmuren på Rovde. Arbeidet
har lete vente på seg, etter fleire rundar innom sokneråd,
kyrkjekontor, fellesråd, riksantikvar, spørsmål om arkeolog,
og stadige vurderingar av kostnad. Kyrkjegardsmuren er
framleis ikkje restaurert og er til stor fare for alle som
ferdast der.

Avslått

1 664 765

0

Av budsjettmessige årsaker kan vi ikkje prioritere tilskot til dette prosjektet.
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1532-Giske

Vigra Kringkaster
Venneforening

Vigra Kringkaster Venneforening kjemper for varig vern av
sendar-bygget på Vigra.

Sendar-bygget har stått ubrukt sidan 30.06.2011. Sendarbygget er midlertidig freda fram til 01.09.20. Riksantikvaren skal vurdere varig freding, og Fylkeskonservatoren
i MR fylke vil ta kontakt med Telenor Infra om utvendig
vedlikehald av sendarbygget.

Avslått

300 000

0

Objektet i søknaden er midlertidig freda og faller derfor utanfor retningslinene for
denne tilskotsordninga.

1532-Giske

Vigra sogelag

Utbetring av tak - Roald
gamle skule

Ønskjer støtte til skifte av roteskada utreftsperrer på
austenden av bygget – noko tro, lekter og vindskibord. For
å utføre arbeidet må ein legge om skiferen i det aktuelle
området.

Avslått

131 200

0

Sysselsetingseffekten er eit viktig vilkår i tilskotsordninga.Det er prioritert prosjekt
som bidrar til å kunne sysselsette breidt. I valet mellom to prosjekt med same
handverkar vart ikkje denne prioritert.

6 070 795

1 600 000
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Skilting, skjøtsel og tilrettelegging av kulturminne
Støtteordninga for tilskot til skilting, skjøtsel og tilrettelegging av kulturminne, historiske vegar og friluftsområde skal medverke til å sikre, legge til rette for og formidle
kulturminne og friluftslivsområde i Møre og Romsdal. Ordninga hadde ei ramme på 1,4 mill. kr og ein kunne søkje støtte til m.a. opparbeiding av turstiar, tilrettelegging av turmål,
informasjon og skiltproduksjon eller bygging av toalett og parkeringsplass i forbindelse med friluftslivsområde.
Både privatpersonar, stiftingar, foreiningar, organisasjonar, sameige, frivillige, museum og kommunar kunne søkje ordninga. Av totalt 25 søknader vart 18 innvilga og 7 fekk avslag.
Den samla søknadssummen var på 5,351 mill. kroner.
Kommune
(søkjar)

Søkjar

Tittel på søknad

Beskriving

Prosjektstatus

Søkt

Innvilga

Endeleg vurdering

1506-Molde

DNT Romsdal

Veøya - tilrettelegging av friluftsområde på den historiske
øya i Romsdalsfjorden

Søker om kompensasjon for tapte leieinntekter forårsaket
av samfunnstiltakene ifm. koronapandemien.

Innvilga

107 875

70 000

Tiltaket er i tråd med formålet for ordninga. Det er likevel ein føresetnad
at tiltaket vert utført i tett dialog med kulturavdelinga i fylkeskommunen, og at det er gjort avklaringar med grunneigar. Det er viktig
at tilrettelegginga ikkje vert øydelagt av skogsdrift som er under
planlegging.

1578-Fjord

Fjord kommune

Utsiktsrydding, tilrettelegging/formidling og
skogskjøtsel ved Korsbrekka,
pilgrimsleia Valldalsleia

Langevåg Skytterlag leier ut festsal og kjøkken til private
arrangement. I forbindelse med nedstengingen av Norge
har disse inntektene falt bort. Utsatte arrangement
vil fortrenge ny utleie dersom de blir arrangert senere.
Leiebortfallet vil bli permanent, og søker ønsker derfor
kompensasjon for tapte leieinntekter.

Innvilga

78 000

40 000

Kulturmiljøet på Korsbrekka er av høg regional og nasjonal verdi. Det er positivt
med god tilrettelegging og skjøtsel. Kulturminna er alt skilta, og saman med
nærleiken til sentrum og skule, gjer det området til godt eigna som turmål. Hogst,
etablering av utsiktspunkt og plassering av benkar må gjerast varsamt og i
samråd med kulturavdelinga i fylkeskommunen. Vi gjer vidare merksam på at
opparbeiding av sti bort til utsiktspunktet kan utløyse behov for søknad om løyve
om dispensasjon frå kulturminnelova, og vi ber om ei oppdatering på planane her.

1525-Stranda

Fjord Nature AS

Restaurere sti og rydde skog
rundt husmurar og kulturlandskap ved Bjørkeneset i
Sunnylvsfjorden

Restaurering av sti, rydding av skog og restaurering av
landgang ved Bjørkeneset i Sunnylvsfjorden. Bjørkeneset
er ein fråflytta fjordgard som i seinare år har forfalle med
gjengroing og lite vedlikehald.

Innvilga

56 000

46 000

Tiltaket er i tråd med formålet for ordninga. Det er ein føresetnad for
tilskotet at ryddinga vert heldt ved like.

1554-Averøy

Fortidsminneforeningen

Opprusting av skilt og
opplevelser

Oppgradering/reparasjon av opplysningsskilt, utslitt
etter mange år. Del av utvendig fotoutstilling med store
bilder som er flyttbare på kirkebakken. Bildene skal ha
både historie og tekst, og skal være en berikelse for hele
kulturområdet på Kvernes.

Innvilga

95 768

48 000

Kulturområdet på Kvernes er av regional og nasjonal verdi. Prosjektet
viser til sysselsettingseffekt og vil vere ei beriking for kulturområdet på
Kvernes.

1577-Volda

Galleri Bjørk

Sanitæranlegg i Bakketunet

Bakketunet på Bjørke inst i Hjørundfjorden driv med
kunst- og kulturformidling i sommarhalvåret. Etter 11 års
drift, ønskjer dei støtte til å etablere ei meir permanent og
allmennyttig løysing på sanitærforholda.

Innvilga

178 500

20 000

Søknaden gjeld oppføring av nytt toalettanlegg for dei som gjestar Bakketunet,
også utanom sommarhalvåret. Søknaden slik den no ligg føre, er vurdert til å ikkje
vere moden for tilskot. Dette er særleg knytt til plassering og utforming av sanitærbygg. Vi ønskjer likevel å gi tilskot til ei mellombels løysing til leie av flyttbare
toalett. Tilskotet føreset at ei permanent løysing vert prosjektert og planlagt i
samråd med kulturavdelinga i fylkeskommunen.

1554-Averøy

Gamle Kvernes
bygdemuseum

Søknad om renovering av skilt
ved gravhaugene i Kvernes
kulturområde

Støtte til innkjøp av skiltplate til gravhaugene på
gravfeltet ved Kvernes kulturområde for at de som besøker
området skal vite hva de går forbi.

Innvilga

12 000

12 000

Tilskot til nye skilt som fortel besøkande om gravfeltet på Kvernes. Plassering av
skilt skal gjerast i samråd med kulturavdelinga i fylkeskommunen.

1506-Molde

Gussiås Bygdalag

Tilrettelegging av tursti

Søker ønsker å tilrettelegge en tursti opp til Vetafjellet fra
Fosterlågvegen via Nesjalia. Fjellet har Stikk UT!-post i år,
og ny grunneier er positiv til prosjektet.

Avslått

50 000

0

Tiltaket ser ut til å ha liten sysselsettingseffekt og blei derfor ikkje
prioritert.
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1517-Hareid

Hareid kommune

Søknad om tilskot til prosjekt
på Kvitneset

Kvitneset i Hareid kommune er eit kulturminne av lokal og
nasjonalverdi i høve 2. verdskrig med tilhøyrande historie
og kulturminnefunn. Kommunen satsar på reiseliv og ynskjer ilag med lokalmiljø og næringsliv å utvikle Kvitneset
til ein attraksjon både for lokale og nasjonale gjestar.

Innvilga

500 000

250 000

“Krigsminna på Kvitneset er av stor lokal og regional verdi. Midlane vert gitt til
skilting og sikring av krigsminna, samt til bygging av stiar.
Tiltaka må gjerast i samråd med fylkeskommunen.”

1539-Rauma

Idé- og prosjektgruppa
for Diktarstien

Tilrettelegging av Diktarstien
- ord på vandring. Folk på tur
vil møte utvalgte dikt, sitat
og regle

Søker ønsker å utvide opplevelsen av å gå den universelt
utforma stien rundt Herjevatnet til også å bli en litterær
opplevelse. Man vil møte 24 tavler med dikt, sitat og
regler. Disse vil bli vakkert utformet av profesjonell
grafiker og produsert av profesjonelt skiltfirma, for deretter
å bli montert på stenger i blikkhøyde festet til stein.

Avslått

330 000

0

Med avgrensa ramme til fordeling vart ikkje blei ikkje tiltaket prioritert.

1576-Aure

Melland Forts Venner

Utvikling av lekeskog
på Aures mest populære
utfartssted.

Aure kommune omtaler Støttepunkt/Melland Fort som
kommunens mest populære utfartssted for både fastboende, turister og andre besøkende. Det er ønsket støtte
til utvikling av lekeskog i området som er tilrettelagt for
rullestoler, barnevogner, sykler og føtter. Stedet forteller
et viktig budskap om hva som skjedde her under 2.
verdenskrig.

Innvilga

67 500

50 000

Tiltaket er i tråd med formålet for ordninga. Det er ein føresetnad at
tiltaket ikkje er i konflikt med kulturminnene i området.

1506-Molde

Selskabet for Molde
Byes Vel

Tysk bunker i Banehaugen.
Tilrettelegging for formidling
av krigshistorie.

Ønsker støtte for å kunne tilrettelegge for formidling av
krigshistorie i tysk bunker i Banehaugen.

Innvilga

177 000

30 000

Til formidling av regional og viktig lokal krigshistorie/historien om den
kalde krigen. Midlene skal gå til indre restaurering av bunker og/eller
informasjonsskilt.

1573-Smøla

Smøla museum

Skilting på Smøla museum
sitt anlegg i Sanden på
Veiholmen.

Smøla museum søker støtte til skilting på husene og
et opplysningsskilt om selve museumsanlegget for å
gi publikum en bedre informasjon om anlegget utenom
ordinær åpningstid.

Innvilga

18 750

18 750

Veiholmen ligg inne i Regional delplan for kulturminne. Smøla museum
ønsker å gi publikum betre informasjon om anlegga på Sanden på
Veiholmen utanom ordinær opningstid gjennom opplysningsskilt.

1573-Smøla

Smøla Nærings- og
Kultursenter KF

Kulturminneløype med digital
opplevelse

Kulturminner på Edøya og Kuli skal formidles gjennom
en kulturminneløype sammen med en mobil AR app.
Kulturminnene skal sys sammen i historien om fru Guri av
Edøy. Kulturminnene som skal formidles er; Edøyskipet,
Edøystjerna, Edøy gml. Kirke, Kulisteinen og Gurisentret
(fru Guri av Edøy) samt Alterskap fra Veyen. Det skal
skiltes, lages løyper og produsere kart og informasjon om
tiltaket. Prosjektet retter seg mot formidling til barn og
unge spesielt.

Innvilga

400 000

250 000

Kulturminna på Edøya og Kuli er av nasjonal og internasjonal verdi, og
det er av stor interesse å formidle desse gjennom ei kulturminneløype
saman med digitale verkty.
Tilskotet skal nyttast til utvikling av stien gjennom å legge opp løyper,
material knytt til anlegging av stien, skilting og utsetting av tagger.

1506-Molde

Stiftelsen
Romsdalsmuseet

Tilrettelegging med utbetra
sti og utedo på Prestneset
i Nesset i samsvar med
skjøtselsplan.

Ønskjer støtte for å sikre betre tilgjenge, vern og bruk av
Prestneset friluftsområde. Det skal utbetrast eksisterande
natur- og kultursti med geoduk og grusing samt at det
skal byggast ein utedo.

Avslått

40 000

0

Søknaden er mottatt etter søknadsfristen og blei derfor avslått.

1579-Hustadvika

Stiftelsen Steinløftet

Stiftelsen Steinløftet i Eide
opparb. en skulptursti på
Vevang i tilknytning til
bunkere fra 1945.

«Opplevelsessti Sti for hjerte Stiftelsen Steinløftet» i
Eide i Hustadvika kommune ønsker støtte til å opparbeide
en skulptursti/opplevelsessti på Vevang, med skogområde, glattskurte berg og ett stort bunkerområdet fra 2
verdenskrig med utsikt mot storhavet. Vårt mål og visjon
er å skape et samspill og knytte sammen friluftsliv, natur,
kunst og fortidsminner, og å skape en unik opplevelse for
alle aldre.

Innvilga

1 773 000

250 000

Området på Vevang ligg i eit flott kystlandskap, og her finn ein fleire krigsminne
frå andre verdskrig. Krigsminneområdet er av lokal, regional og nasjonal verdi.
Tilskuddet skal nyttast i fase 1 av prosjektet, til sikring, skilting og tilrettelegging
av krigsminna. Tiltaka skal gjennomførast i samråd med fylkeskommunen.
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1525-Stranda

Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv

Friluftstiltak i verdsarvområdet Geirangerfjorden

Vi søker om tilskot til 3 konkrete tiltak i verdsarvområdet
med omland: A. Steinsetjing og oppgrusing av Fosseråsa,
Nasjonal turiststi i Geiranger. B. Oppsetjing av gapahuk/
friluftsmøteplass i Eidsdal C. Skilting av turstiar i bygdene
Geiranger, Norddal og Eidsdal og nokre informasjonstavler.

Innvilga

840 000

100 000

Tilsagnet skal nyttast til skilting av turstiar. Utbetring av Fosseråsa er 70 prosent
finansiert av Miljødirektoratet. Når det gjeld gapahuk i Eidsdal er ikkje plasseringa oppgitt i søknaden og vi kan heller ikkje sjå at plasseringa er avklart med
landskapsvernforvaltninga.

1525-Stranda

Stranda kommune

Tilrettelegging av sti over
Vardegjelet i Sunnylvsbygda

Ønskjer midlar til eit prosjektet for å setje i stand ein
gammal kløvveg øvst i Sunnylvsbygda. Etter vegomlegginga (1941) vart kløvstien ikkje lenger nytta for motorisert
ferdsel, men til gang- og delvis sykkelveg. Det er mange
som nyttar stien som tur- og trimsti. Dette krev eit visst
vedlikehald, spesielt rydding av vegetasjon.

Innvilga

84 250

60 250

Tiltaket er i tråd med formålet for ordninga. Det er ein føresetnad for tilskotet at
det ikkje vert bygd nye murar eller at stiane ikkje vert grusa utan rådføring med
fylkeskommunen.

1563-Sunndal

Sunndal museumslag

Nytt opplysningsskilt på
Leikvin

Støtte til nye skiltplater på parkeringsplassen på Leikvin,
da det forrige blåste ned og ble ødelagt. Selve stativet
er i orden, men det trengs nye skiltplater, med en liten
revidering av tekst. Skiltet er tenkt som inngang til Leikvin
kulturminnepark som blant annet inkluderer gravfeltet på
Løykja som er utvalgt Bark objekt. Underlaget vil bli festet
bedre for å unngå at det blir ødelagt på nytt. Skiltet var
ikke inkludert av forsikring.

Avslått

50 000

0

Dei søker om 100 prosent finansiering. Søknaden blei ikkje prioritert.

1531-Sula

Sunnmøre friluftsråd

Gapahuk/grindbygg på
Storholmen

Storholmen er den største og mest besøkte av Langevågsholmane i Sula. Det er eit stort ønskje frå dei
mange brukarane å få på plass ein gapahuk/grindbygg
slik at det blir hyggeleg å vere der også når det bles og
regnar.

Avslått

150 000

0

Med avgrensa ramme til fordeling, blei ikkje tiltaket prioritert.

1531-Sula

Sunnmøre friluftsråd

Projektplan Hundsvær/
Tyskholmen

Hundsvær og Tyskholmen ligg på sørsida av Ålesund, rett
utanfor sentrum. På 50-talet vart det bygd betongmur med
sluse, som no treng renovering for å fungere igjen.

Innvilga

103 000

50 000

Tiltaket vil bidra til sysselsetting og legge til rette for å kunne søke om
statlege midlar til tilrettelegging.
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1531-Sula

Sunnmøre friluftsråd

Flytting av toalett
Blimsanden

Søkjar ønskjer støtte til å flytte toalettet til friluftsrådet
på Blimsanden, ettersom grunnen der bygget står i dag
gir etter. Bygget har tidlegare vore retta opp, men er no
skeivt igjen.

Innvilga

15 000

15 000

Tiltaket er i tråd med formålet med ordninga. Liten sysselsettingseffekt,
men viktig toalett. Ikke i statlig sikra område.

1531-Sula

Sunnmøre friluftsråd

Oppgradering parkeringsplass Stafsethneset

Parkeringsplassen på Stafsethneset i Ålesund treng
oppgrusing og avgrensing. På dagar med mykje besøk, blir
bilar køyrt ut på graset bak og ved sida av parkeringsplassen. Dette lagar sår og djupe spor i vegetasjonen.

Avslått

15 000

0

Tiltaket har liten sysselsettingseffekt og blei ikkje prioritert. I tillegg ligger Stafsetneset i statleg sikra frluftsområde og søkar kan søke om tilskot frå post 78 Tiltak i
satleg sikra friluftsområde.

1539-Rauma

Susledalens Venner

Tilrettelegging av sentrumsnært turområde i
Isfjorden

Foreningen har til formål å vedlikeholde og utvikle
sentrumsnært turområde i Isfjorden med sikte på bedre
folkehelsen og skape gode naturopplevelser for lokale i alle
aldre. Formålet skal oppnås gjennom rydding av stier, tilrettelegging, klopping og skilting, naturmøteplasser langs
stinettverket, informasjon, samarbeid og god dialog med
grunneiere og Rauma Kommune samt mye dugnadsarbeid.
Prosjektet er helt nytt, men er startet med bakgrunn i
kommunedelplanen for Isfjorden.

Innvilga

98 750

50 000

Søknaden er i tråd med formålet for ordninga, men med avgrensa
ramme til fordeling blir tilsagnet avkorta.

1560-Tingvoll

Tingvoll museumslag

Skilting av museumsområdet
i Tingvollia, tilrettelegging for
økt bruk og tilgjengelighet

Skiltingen av museumsområdet i Tingvoll er nå svært
mangelfull, slik at besøkende har problemer med å finne
fram til og benytte seg av alle tilbudene på området.
Søker ønsker å utarbeide et informasjonsskilt som
letter orienteringen i området samt mindre skilt inne på
museumsområdet med opplysninger om bygninger og kulturlandskap. Dette vil gjøre området og mer tilgjengelige
også utenfor åpningstid.

Innvilga

78 000

40 000

Tingvoll museum er startpunktet i eit populært turområde, og tilskotet går til
informasjonsskilt for å gjere området tilgjengeleg også utanom opningstider.

1507-Ålesund

Ålesund kommune

Ferdselstelling på Sukkertoppen

Søker om tilskot til innkjøp av ferdselstellarar for å
registrere/dokumentere ferdsel på Sukkertoppen. Ferdselsteljingar vil gi oss eit særs viktig datagrunnlag for
vidare tilrettelegging og besøksforvaltning på og ved det
populære turmålet. Ferdselsteljingar kan også bli brukt til
andre teljingar innan friluftsliv ved seinare høve.

Avslått

32 900

0

Tiltaket blei ikkje prioritert innanfor ramma, då innkjøp av ferdselstellarar i liten
grad oppnår formålet med ordna, både knytt til tilrettelegging, formidling og
sysselsettingseffekt.

5 351 293

1 400 000

42

Kompetansehevande tiltak for aktørar innan kulturelle og kreative næringar
Møre og Romsdal fylkeskommune lyste ut ei tilskotsordning til kulturnæringshagar og andre kompetansemiljø for moglegheita å lage kompetansehevande tiltak, kursrekke og hjelp
til produktutvikling til kulturelle og kreative aktørar i Møre og Romsdal. Ordninga ønskja å sysselsette og/eller stimulere kompetansebedrifter ved at dei produserte kompetansehevande tiltak og/eller kursrekke for kunstnarar og aktørar innan kulturelle- og kreative næringar. Hensikta var å gje rask hjelp til kunstnarar og andre aktørar i arbeidet med å
skaffe eksterne midlar til verksemda si under koronapandemien.
Både kulturnæringshagar, kompetansebedrifter og kompetanseinstitusjonar i Møre og Romsdal kunne søkje ordninga. Det kom inn tre søknader på ordninga. To vart innvilga og ein
fekk avslag. Den samla søknadssummen var på 0,868 mill. kroner.
Kommune
(søkjar)

Søkjar

Tittel på søknad

Beskriving

Prosjektstatus

Søkt

Innvilga

Vurdering

1506-Molde

Arild Hoksnes AS

Betre søknadar

Prosjektet “Betre søknadar” skal gje kunstnarar og aktørar
innan kulturelle og kreative næringar rask hjelp til å skaffe
eksterne midlar til verksemda si ved å jobbe endå betre
og breiare med søknadar. Dette blir gjort i ei nettbasert
“gruppecoaching” - der ein blandar instruktive innleiingar
med dynamisk dialog med deltakarane på det dei treng
hjelp til. Sluttproduktet er eigne søknadar som skal
sendast inn til reelle kjelder. Gruppecoachinga på nett har
inga begrensning på deltakarar.

Innvilga

150 000

150 000

Tema for prosjektet er ”Betre søknadar”, og tek sikte på å gi deltakarane økt kompetanse i å skrive gode søknadar, og oppnå støtte til prosjekt. Gjennom 8 sesjonar
skal den einskilde øve seg på å bli profesjonell i heile kjeda frå idé til innsending
av ferdig søknad i ein reell søknadsordning. Metodikken er gruppecoaching på nett
frå august til oktober. Mellom dei 8 nett-møta arbeider deltakarane med oppgåver
og får veiledning på dette. Minimumskrava er fylt og søknaden er truverdig i
gjennomføring og realisme. Tidsplan ligger ved.

1506-Molde

Møre og Romsdal
Kunstsenter

Kompetanseheving kurs for
kunstnere

MRK, i samarbeid med BKMR og NKM, ønsker å arrangere
kurs høsten 2020. Gjennom forelesing, konkrete eksempler,
oppgaver og veiledning vil deltakere bli bedre på å
formulere og presentere seg og sine kunstprosjekter –
både i tekst og bruk av digitale hjelpemidler. Prosjektet
har sikte på å skaffe støtte til prosjekter og gjøre kunsten
mere synlig.

Innvilga

70 000

70 000

Medarrangører er Norske kunsthåndverkere Midt Norge (NKM) og Bildende
Kunstnere Møre og Romsdal (BKMR).To helgesamlinger á to dager. De skal foregå
fysisk på Plassen i Molde. Det er ikke beskrevet noen plan B mht koronasituasjonen
og alternativ til fysisk oppmøte. Målgruppe er kunstnere. 1.samling handler om
tilskuddsordninger og søknadsskriving. 2.samling er å lære og øve på digitale
hjelpemidler og visuell presentasjon, bildetaking og markedsføring via nett. Eksterne kompetansepersoner blir leid inn. Alle minimumskrav er oppfylt og søknaden
formelt er i orden. Søknaden beskriver godt hva som skal gjøres på kurset.
Arrangørene stiller med 40 000 i egenkapital.

1573-Smøla

Smøla Nærings og
Kultursenter KF

Kompetanseheving-digital
formidling.

Smøla Nærings og Kultursenter KF har som mål å drifte
den Digital Scene SmølaPuls for formidling av kultur og
kulturliv på Smøla og ønsker å sette fokus på kompetanseheving innen feltet der vi lager filmproduksjoner
for SmølaPuls. En liten kommune som Smøla har ofte
problemer med å rekruttere unge arbeidstakere og motivere for ny etablering. Med SmølaPuls åpner det seg en
unik anledning til å skolere og motivere.

Avslått

250 000

0

Minimumskravene er ikke oppfylt, og prosjektet gir deltakerne læring gjennom
praksis, men ingen gjennomgang av tilskuddsordninger, opplæring i søknadsskriving. Målgruppa er ungdommer, og det er ikke beskrevet om de er kunstnere eller
kulturelle og kreative aktører.

867 500

220 000
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Postboks 2500, 6404 Molde (postadresse)
Julsundvegen 9, 6412 Molde (besøksadresse)
Tlf: 71 28 00 00
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Web: mrfylke.no

