Kulturminnevern – Aktivitet – Friluftsliv i Buskerud (KAF)
Tilskuddsordning 2020
Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner og stiftelser som ønsker å bidra til skjøtsel,
tilrettelegging og istandsetting av kulturminner i verneverdige og fredete kulturmiljøer i
Buskerud. Ordningen er primært rettet mot kulturmiljøer i naturområder som er eller kan bli
tilrettelagt for friluftsliv. KAF er en samarbeidsordning der frivillige organisasjoner, museer,
kommuner, Buskerud fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen kan delta. Ordningen er en
prøveordning for 2020, men vil kunne utvikles til et mer langsiktig program dersom resultatene
er gode.
Hva er målsettingen med ordningen?
Målsettingen er å stimulere til samarbeid og aktivitet i verneverdige og fredete kulturmiljøer i
Buskerud. Det er et ønsket resultat at frivillige får oppleve mestring og meningsfylt
dugnadsarbeid, samtidig som kulturminner i skog og mark blir ryddet og tilrettelagt for formidling.
Det er et mål å få til samarbeid mellom offentlige aktører, frivillige organisasjoner og private
ordninger. Det er et mål at dette skal skape varige verdier i form av attraktive og mye brukte
friluftsområder med godt tilrettelagte kulturminner og historiske opplevelser, engasjerte og aktive
lag og foreninger og bærekraftig balanse mellom vern og bruk.
Hva kan det søkes om?
Det kan søkes om støtte til å gjennomføre skjøtsel og vegetasjonsrydding rundt verneverdige og
fredete kulturminner som inngår i et verneverdig eller fredet kulturmiljø, istandsettingsprosjekter,
utarbeidelse av skilt og formidlingsmateriell, tilrettelegging for formidling, stirydding og
tilrettelegging for aktiviteter mm.
Hvem kan søke?
Frivillige organisasjoner og stiftelser registrert i frivillighetsregisteret.
Hvordan søker du?
Søknad sendes gjennom Gjensidigestiftelsens søknadsportal:
https://www.gjensidigestiftelsen.no/kan-du-soke-stotte/
Når er søknadsfristen?
Søknadsfrist: 15.09.19.

Side 1 av 2

Hva slags rapportering kreves?
Det må lages en kortfattet rapport og regnskap for tiltaket som har fått støtte. Dersom tiltaket er
tildelt kr 100 000 eller mer, må det leveres et revidert prosjektregnskap. Rapporteringen gjøres i
Gjensidigestiftelsens søknadsportal.
Forutsetninger for tildeling av støtte:
 Det forutsettes at alle planlagte arbeider godkjennes av grunneier, kommunen og
kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen.
 Det forutsettes at det lages skjøtselsplan for området og at det inngås langsiktig
skjøtselsavtale (minimum 10 år) med grunneier.
 Det legges opp til et økonomisk samarbeid om tiltakene. Gjensidigestiftelsen dekker 50% av
kostnader, fylkeskommunen går inn med 25% og kommunen går inn med 25%.
 Kommunens finansieringsandel må senest være på plass 01.09.2020
 Ordningen gjelder for tiltak i Buskerud fylke. Tiltak innenfor kulturmiljøer vurdert som
verneverdige i Kulturminnekompasset – regional plan for kulturminnevern i Buskerud 20172027 prioriteres.
 Arbeidene må gjennomføres innen to år fra tildelingsdato. Det gis ikke støtte til prosjekter
som allerede har startet eller aktiviteter som gjennomføres før tilsagn om støtte er gitt.
 Arrangementer og aktiviteter må kommuniseres i egnede kanaler for å stimulere til
deltakelse. Det må tilrettelegges for inkludering av alle så langt det lar seg gjøre. DNTs app
«Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede» (FTU) kan benyttes for å registrere og
kunngjøre aktiviteter tilpasset denne brukergruppen.
Kontaktpersoner
Buskerud fylkeskommune: Linda van der Spa - Linda.Spa@bfk.no
Gjensidigestiftelsen: Chris Bjelke - chris.bjelke@gjensidigestiftelsen.no
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