
Trondheim 31. mai - 1. juni 2005
Arrangert av ABM-utvikling, Norsk kulturråd og Riksantikvaren

NOEN SOM PASSER FOR MEG?
EU-programmer og nordiske støtteordninger
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Noen som passer for meg?
I mai 2004 gjennomførte Norsk kulturråd, ABM- 
utvikling og Riksantikvaren et to dagers informa-
sjonsseminar for å informere om mulighetene til å 
søke ekstern prosjektfinansiering fra EU programmer 
og nordiske støtteordninger. Vi gjentar dette i år med 
et nytt seminar, denne gang i Trondheim. 
 Gjennom årets seminar ønsker vi å gi del-
takerne større muligheter til å diskutere egne pro-
sjekter, lufte mulige partnerskap og få råd og vink 
fra andre som har vært gjennom søkeprosesser. 
Seminaret legges derfor opp som et arbeidsseminar 
med parallelle sesjoner. I hver gruppe vil det være 
ressursperson(er) avhengig av tema for gruppen. For 
å få til et best mulig program med de mest aktuelle 
ressurspersonene tilstede, har vi bedt om å få tilba-
kemelding på hva deltakerne ønsker belyst. Ut fra 
de innsendte forslagene har vi kommet fram til et 
program som vi tror ivaretar de fleste sine interesser. 
 Det skal bli tid til å diskutere egne prosjek-
ter, problemer med søknadsprosessen m.m., både i 
arbeidsgrupper og mer uformelt. Ta gjerne med en 
prosjektskisse på 1 A4 side (ikke obligatorisk) og ikke 
glem visittkortene!

11.00 Registrering og kaffe

11.30 Velkommen til oss!
  Tore Sandvik, Sør-Trøndelag fylkeskommune

11.45 Penger er ikke alt! 
 Gudmund Valderhaug, ABM-utvikling

12.00 The Hunt for Golden Euros!
 Sidsel Hindal, ABM-utvikling

 10 på topp!
 Ordstyrer Terje Nypan, Riksantikvaren
  To minutters presentasjon av en rekke ulike programmer: 

Kultur 2000, Information and Society Technologies, Inter-
reg, Media Plus, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Marie 
Curie actions, Nordisk Kulturfond og Ung i Europa

 Kommentarer og spørsmål fra salen

13.00 Lunsj

14.00 Er jeg på rett plass?
 Ordstyrer Terje Nypan, Riksantikvaren

tirsdag 31. mai



  Panelet fortsetter med spørsmål fra salen før man  
deles inn i arbeidsgrupper der man kan ta opp spørsmål 
rettet mot et spesielt program, få råd om søkeprosessen, 
prosjektutforming, partnersøk osv. 

  Speed-dating!  
Arbeidsgruppene for dagen er: 
1) Kultur 2000 
2) Interreg 
3) Leonardo da Vinci 
4) Nordisk Kulturfond 
5) Grundtvig 
6) Media Plus 
7) Ung i Europa 
8) IST 
9) Marie Curie

  Gruppene justeres etter behov.  
Innlagt kaffepause i denne delen av seminaret.

17.30 Avmarsj til Erkebispegården 

18.00 Omvisning i Erkebispegården

20.00 Middag på hotellet

onsdag 1. juni
09.00 Oppsummering fra dagen før
 Astrid Bjerke, Norsk kulturråd

 Speed-dating! 
  Arbeidsgruppene for dagen er: 

1) Kultur 2000 
2) Nordisk Kulturfond 
3) Leonardo da Vinci 
4) Grundtvig 
5) Media Plus 
 
Gruppene justeres etter behov. 

10.30 Kaffepause

10.45 Hvordan søker jeg?
 Sidsel Hindal, ABM-utvikling 

 Erfaringer fra et prosjekt 
  Øivind Lunde, Nidaros Domkirkes Restaurerings-

arbeider
 Spørsmål fra salen

12.00 10 på topp med noen avsluttende ord
 Elin H. Wyller, ABM-utvikling 

 Evaluering av seminaret

12.30 Lunsj og avreise



Praktiske opplysninger

Statens senter for arkiv, bibliotek og museum

tid: 31. mai – 1. juni 2005
sted: Britannia Hotel, Trondheim

pris:  Seminaravgiften er kr 1500, som inkluderer over-
natting og måltider på Britannia Hotel.  
For de som ikke overnatter er prisen kr 1000.  
 
Seminaravgiften betales inn til bankkonto nr 
7694 05 11700. ABM-utvikling, Pb 8145 – Dep, 
0033 Oslo. Merk innbetalingen:  
Seminaravgift – Noen som passer for meg?

  Deltakerne bestiller selv rom innen 27. april.  
Kontakt Britannia Hotel AS, Dronningensgt. 5, Pb 
191, 7401 Trondheim, tlf: 73 800 800, Faks: 73 800 
801, e-post: britannia@britannia.no.

påmelding:
  Bindende påmelding til anita.eik.nystoyl@abm-ut-

vikling.no eller på faks 23 11 75 01 innen 27. april.

kontaktpersoner:
  Åse Bitustøl, Riksantikvaren:  

ase.bitustol@ra.no
  Astrid Bjerke, Norsk kulturråd:  

astrid.bjerke@kulturrad.dep.no
  Sidsel Hindal, ABM-utvikling:  

sidsel.hindal@abm-utvikling.no
  Elin H. Wyller, ABM-utvikling:  

elin.h.wyller@abm-utvikling.no

Siste nytt om konferansen finner du på  
www.abm-utvikling.no, www.kulturrad.no, www.ra.no

arrangører:


