Prosjektstøtte til historiske jernbaneformål fra Norsk
jernbanemuseum
Fastsatt av Samferdselsdepartementet (dato) nr. 06.06.2019
§ 1.1 Formål
Formålet er å støtte museale og antikvariske tiltak som formidler eller forvalter jernbanesektorens
historie. Prosjektstøtten skal muliggjøre bevaring av materielle og immaterielle kulturminner i
jernbanen og bygge opp under frivillig engasjement for ivaretagelse av denne delen av historien.
§ 1.2 Hvem som kan tildeles tilskudd
Søkere kan være enkeltpersoner, en organisasjon viet til jernbanebevaring, et museum eller en
museumsbane.
§ 2.1 Rapporteringsplikter
A. Med søknaden skal følge redegjørelse og godkjent, revidert regnskap for eventuell tidligere
bruk av midler i prosjektet.
B. Tilskuddsmottaker skal innen 1. april året etter at tilskuddet ble gitt levere prosjektregnskap.
§ 2.2 Krav til søknadens innhold og form
A. Søknaden må omfatte et avgrenset, navngitt prosjekt. Støtte til vanlig drift eller vedlikehold
som må anses som del av driften gis ikke.
B. Prosjektet må være klart beskrevet og dokumentert med målsetting og begrunnelse.
C. Søknaden skal inneholde et budsjett for prosjektet med dokumentasjon i form av
anbud/pristilbud og beregnet antall timeverk.
D. Med søknaden skal følge en samlet finansierings- og fremdriftsplan for prosjektet.
E. Hvis det skal være aktuelt å støtte prosjektet med mindre enn det omsøkte beløpet, må det i
søknaden fremgå hva som kan oppnås med en delsum.
F. Søknaden skal ha en navngitt, ansvarlig søker. Søknaden skal være underskrevet av
organisasjonens øverste leder. Prosjektleder angis med navn og kontaktinformasjon.
G. Søknaden skrives på skjema som kan lastes ned fra Norsk jernbanemuseums hjemmeside.
Tilleggsark kan brukes for nærmere orientering.
H. Søknader som ikke oppfyller ovennevnte krav vil ikke bli vurdert.
§ 3.1 Om saksbehandlingen
Norsk jernbanemuseum kan i tillegg til opplysningene i søknaden
A. Kreve at søkeren gir andre opplysninger som er nødvendig for å vurdere søknaden
B. Kontrollere søknadsopplysningene mot opplysninger som andre myndigheter kan utlevere
C. Gå på befaring som er nødvendig for å vurdere søknaden og kreve at søkeren medvirker når
det er nødvendig
Norsk jernbanemuseum har et bredt sammensatt fagråd. Fagrådet inkluderer representanter fra
museumsbanene, Jernbanemuseets venner, Norsk jernbaneklubb og jernbanesektoren. Fagrådet

vurderer søknadene og gir rådgivende innstillinger til Norsk jernbanemuseum, som fatter vedtak om
tildeling.
§ 3.2 Vurderingskriterier for tildeling
A. Tilskudd kan bevilges til tiltak som har en kvalitet som bidrar til å fremme formålet med
ordningen.
B. Tildeling skjer i et enkeltvedtak etter faglig og skjønnsmessig samlet vurdering av søknaden
basert på prosjektbeskrivelsens punkt B, C, D og E under «søknaden».
§ 3.3 Beregning av tilskuddsbeløpet
A. Norsk jernbanemuseum gir normalt ikke mer enn 1/3 av total prosjektbudsjett. Egeninnsats i
form av frivillig arbeid spesifiseres og kvantifiseres i søknaden og regnes inn i de
gjenværende 2/3 av finansieringen. Egeninnsats beregnes til kr 350 per time.
B. Norsk jernbanemuseum kan godta andre statlige tilskudd som del av søkers egenandel under
punkt A. Hvis dette er tilfelle skal det tydelig fremgå i søknaden.
C. Norsk jernbanemuseum kan i spesielle tilfeller fravike kravet under punkt A.
§ 3.4 Utbetaling av tilskuddsbeløpet
Jfr. reglement for økonomistyring i staten 6.3.5 skal tilskuddsbeløp utbetales etter hvert som
mottakeren har behov for å dekke de aktuelle utgiftene.
A. Tilskudd til lønn skal utbetales så nær tidspunktet for lønnsutbetaling som mulig.
B. Tilskudd til større anskaffelser skal utbetales så nær oppgjørstidspunktet som mulig.
C. Tilskuddene skal utover dette ikke nyttes til å regulere virksomhetens likviditet. Det er ikke
anledning til å fremskynde utbetalinger, slik at mottakeren kan plassere tilskudd som
rentebærende innskudd eller lån for å oppnå inntekter i tillegg til det bevilgede beløpet.
§ 4.1 Adgang til å kontrollere at betingelsene og vilkårene for tilskuddet er oppfylt
A. Norsk jernbanemuseum kan be om de opplysningene som er nødvendig for kontrollen
B. Norsk jernbanemuseum kan innhente opplysninger frå andre myndigheter som har adgang til
å utlevere opplysningene.
C. Norsk jernbanemuseum kan besiktige tiltaket og be om mottakers medvirkning i
besiktigelsen dersom det er nødvendig for kontrollen.
§ 4.2 Reaksjoner
A. Har en tilskuddsmottaker ikke oppfylt kravene i forskriften og tilskuddsvedtaket, kan
tilskuddet kreves helt eller delvis tilbakebetalt.
B. Har en tilskuddsmottaker fått utbetalt for mye tilskudd eller ikke brukt et tilskudd i samsvar
med kravene i forskriften og tilskuddsvedtaket, kan Norsk jernbanemuseum trekke det som
er for mye utbetalt eller som skal tilbakebetales fra i et tilskudd som måtte tildeles senere.
§ 5.1 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft fra 01.07.2019. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift «STATUTTER FOR
TILDELING AV PROSJEKTSTØTTE TIL HISTORISKE JERNBANEFORMÅL FRA NORSK JERNBANEMUSEUM
Revidert i 20.06.2018».

