
Retningslinjer - tilskuddsordningen 
«Merkevare UNESCO» 
 
Telemark fylkeskommune forvalter støtteordning «merkevare UNESCO» med fokus 
på utviklingsprosjekter i verdensarven, Rjukan – Notodden Industriarv. 
Tilskuddsordningen skal fokusere på formidling, kompetanseheving og verdiskaping i 
verdensarven, her under immateriell kulturarv. Tilskuddsordningen er en 
støtteordning i perioden 2016-2018. Rammen er kr. 1 000 000,- årlig. 
  
Tilskuddsordningen er ment å være en stimulans til næringsvirksomhet innen 
verdensarven i bred forstand, med mål om å legge til rette for nye arbeidsplasser som 
bygger opp under verdensarvstatusen. Målet er økt nærings- og sysselsettingseffekt i 
verdensarven, men også muligheten for økt markedsføring og aktiviteter i 
verdensarvområdet  
 
Søknadsfrister og saksbehandling: 
Første søknadsfrist er 15. mai 2017. Andre søknadsfrist er 15 august 2017. Fra 2018 
vil søknadsfristene være 1 april og 15 august. 
Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse vedtar den endelige fordelingen av 
tilskuddsmidlene. De første søknadene behandles politisk i mai/juni. Andre 
tildelingsrunde er september. Svar på søknad blir sendt ut innen tre uker etter 
politisk vedtak. 

 
Utbetaling av tilskudd 

Dersom man får tildelt midler, er det viktig å være oppmerksom på dette: 
 Tildelte midler skal i utgangspunktet brukes i det året de bevilges. Det kan 

imidlertid søkes om overføring til påfølgende år. 
 I markedsføring og informasjon om prosjekter eller tiltaket skal det komme 

klart fram at Telemark fylkeskommune er samarbeidspartner. 
Fylkeskommunens logo skal brukes. Du finner logo og retningslinjer for bruk 
på våre nettsider www.telemark.no/profil. 

 Midler utbetales etter at tiltaket er gjennomført, og etter at fylkeskommunen 
har mottatt en kortfattet rapport inkludert regnskap. Hvis utbetaling i 
etterkant av tiltaket er kritisk for gjennomføringen kan det søkes om utbetaling 
i forkant. 

 
Hvem kan søke: 
Tilskuddsordningen skal omfatte gode og relevante prosjekter innen verdensarven 
Rjukan Notodden Industriarv. Målsetningen er å ivareta prosjekter og tiltak som 
faller utenfor rammeverket for de statlige finansieringsordninger som 
Riksantikvaren, Kulturminnefondet, etc. tilbyr. 
 
Prosjekter eller tiltak som har mottatt støtte i to år eller mer er ikke støtteberettiget.  
Nedre søknadsgrense er 10 000 kroner og øvre er 300 000 kroner. 
 
Disse tiltakene blir prioritert: 

 Nye tiltak og prosjekter av betydning for verdensarvområdet og Telemark som 
region. 

https://www.telemark.no/profil


 Prosjekter og tiltak rettet mot formidling og kompetanseheving 
 Prosjekter og tiltak rettet mot næring og sysselsetting  
 Markedsføring og reiseliv 
 Arrangementer og tiltak rettet mot barn og unge 
 Tiltak som innebærer historisk dokumentasjon. 
 Høy grad av frivillighet 
 

Tilskuddsordningen omfatter ikke: 
 Prosjekter og tiltak som er lokalisert innen verdensarvområdet, men som 

temamessig eller i tid og rom faller utenfor innskrivingsgrunnlaget for 
UNESCO-statusen. 

 Prosjekter og tiltak som ivaretas av andre tilskuddsordninger innen 
verdensarven   

 Investeringer eller drift 
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