
Arktis 2030
utlysning hovedprosjektmidler

Arktis 2030 er en tilskuddsordning som skal støtte opp under regjeringens 
nordområdestrategi og prosjekter som bidrar til bærekraftig samfunnsutvik-
ling i landsdelen. 

Målsetningen er å realisere prosjekter som skal bidra til operativ bruk av ny-
utviklet kunnskap, teknologi og/eller kompetanse om nordområdene. Pro-
sjekter skal enten kunne bidra til økt kunnskap innenfor utvalgte områder, 
bidra med tilrettelegging og kapasitetsbygging, eller føre til økt økonomisk 
aktivitet, næringsutvikling og verdiskaping i nordområdene. 

Midlene tildeles i tråd med forskrift for Arktis 2030. Forskriften finner du ved 
å trykke her.

mailto:https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-19-2112?subject=


Utlysning høsten 2021
Troms og Finnmark fylkeskommune, i samarbeid med Nordland fyl-
keskommune, lyser ut inntil 25,91 mill. kroner til hovedprosjekter over 
ordningen Arktis 2030. Med hovedprosjekt menes; større prosjekter 
med flere samarbeidspartnere utenfor egen organisasjon. Prosjektene 
har varighet på minimum ett år. 

Utlysningen åpner 3. september 
Søknadsfrist 8. oktober kl. 12.00

Søknader sendes inn via regionalforvaltning.no 

Informasjonsmøte
Det vil avholdes digitalt informasjonsmøte 13. september kl. 12.00. 

http://regionalforvaltning.no/


Hvem kan søke?
Næringsliv (ikke enkeltbedrifter), interesseorganisasjoner, offentlige 
aktører og kunnskapsmiljøer knyttet til nordområdene.

Arktis 2030 er en nasjonal tilskuddsordning, hvor innsatsen skal om-
fatte Nordland og Troms og Finnmark fylker og bidra til bærekraftig 
samfunnsutvikling i nordområdene. Søker trenger ikke være lokalisert 
i Nord-Norge, men må tydelig kunne vise at resultatene av aktivitete-
ne som finansieres kommer nordområdene til gode.

Hvor mye støtte kan man få? 
Støttegrad er 50 %. Det betyr at inntil halvparten av godkjente pro-
sjektkostnader kan støttes over Arktis 2030. Prosjektene kan søke om 
mellom 1 til 5 millioner kroner fordelt over inntil 5 år. 

Hvilke prosjekter kan få støtte? 
Arktis 2030 har fire innsatsområder. Prosjektsøknadene vil bli vurdert 
på bakgrunn av hvor godt prosjektet er forankret i ett av innsatsområ-
dene, i tillegg vil prosjektets kvalitet vurderes basert på kriterier som 
framkommer av utlysningsteksten. For hvert innsatsområde er det 
også gjort en særlig prioritering, men alle prosjekter som treffer et 
innsatsområde kan søke. 



Innsatsområder og mål i Arktis 
2030
A. Kunnskap: Økt kunnskap om polare strøk og samfunn, kompe-
tansebehov, forvaltning og miljø og naturressurser i nordområdene.

• Delmål 1: Økt kunnskap om polare strøk og samfunn 
• Delmål 2: Kompetansebehov
• Delmål 3: Forvaltning og miljø og naturressurser i nordområdene 

Under innsatsområde A vil prosjekter med fokus på å løse næringsli-
vets behov for relevant kompetanse, spesielt utenfor byer og tettste-
der, prioriteres særlig.

B. Infrastruktur: Økt kunnskap om og tilrettelegging for å møte 
infrastrukturbehov som følge av økt aktivitet i nordområdene.

• Delmål 1: Økt kunnskap om og tilrettelegging for å møte infrastruktur-
behov som følge av økt aktivitet i nordområdene

Under innsatsområde B vil prosjekter med fokus på bærekraftige løs-
ninger knyttet til areal- og infrastrukturbehov for nye næringer/indus-
tri/energiløsninger prioriteres særlig.



C. Miljøvern, sikkerhet, beredskap og klimaendringer: Økt kunn-
skap om og kapasitet til forebygging og håndtering av foru-
rensning og ulykker i nordområdene. Økt kunnskap om klima-
endringer, konsekvenser av dette og grønn omstilling.

• Delmål 1: Økt kunnskap om og kapasitet til forebygging og håndtering 
av forurensning og ulykker i nordområdene. 

• Delmål 2: Økt kunnskap om klimaendringer, konsekvenser av dette
• Delmål 3: Grønn omstilling 

Under innsatsområde C vil prosjekter med fokus på «best practice» 
eller nye løsninger for å unngå katastrofer tilknyttet klimaavhengig 
ekstremvær, økt nedbørsmengde eller klimaskapte endringer i havet 
prioriteres særlig.

D. Næringsliv: Økt økonomisk aktivitet, næringsutvikling og verdi-
skaping i nordområdene.

• Delmål 1: Økt økonomisk aktivitet
• Delmål 2: Næringsutvikling 
• Delmål 3: Verdiskaping i nordområdene

Under innsatsområde D prioriteres særlig prosjekter med fokus på nye 
teknologiske løsninger for næringsliv eller offentlig sektor for å oppnå 
større grad av bærekraft og økt økonomisk aktivitet, eller økt verdiska-
ping gjennom mer effektiv og bærekraftig råvareutnyttelse.



Kontaktperson: Henrikke Rokkan Iversen

Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner forbeholder seg 
retten til å publisere rapport, bilder og liknende på våre hjemmesider i 

forbindelse med støtte til prosjektet.
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