Artsdatabanken lyser ut tilskudd
til kvalitetssikring og
tilrettelegging av stedfesta
artsdata for Artskart
Artsdatabanken vil gjennom en utlysning av tilskudd (bidragsprosjekt) bidra til at
institusjoner kan kvalitetssikre og publisere nye datasett og rette opp
artsbestemming/taksonomi, stedfesting m.m. på allerede publiserte datasett om stedfesta
artsdata for Artskart og GBIFs dataportal. Gjennomføringen av selve dataflyten vil skje i nært
samarbeid med GBIF-Norge.
Det kan søkes om tilskudd til å publisere samlingsdata, funnlister, krysslister etc. som
oppfyller kriteriene under.

Vilkår
Artsdatabanken legger til grunn at søknadene er utformet ut fra forutsetninger som er
redegjort for i vedlagte dokument: Vilkår_Artskart_2016.pdf.

Kriterier
Artsdatabanken vil legge følgende kriterier til grunn for prioritering av tildeling av tilskudd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Datasett med et høyt antall rødlistearter
Datasett med stor andel skoglevende rødlistearter
Datasett med få funn per art i Artskart
Pris per post og egeninnsats
Sluttføring av delvis tilgjengeliggjorte datasett
Datasett der en stor andel av postene har parametere i minimumslisten (se vedlegg
3) men hvor koordinater mangler
7. Samarbeidsprosjekt mellom institusjoner

Kriterier for tildeling av tilskudd til kvalitetssikring av poster som allerede er gjort tilgjengelig
for høsting av Artskart inkluderer i tillegg til punkt 1-7 (dette omfatter også poster som i dag
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avvises i importen til Artskart pga. feil eller mangler):
8. Estimert antall poster med feil artsbestemmelse, utdatert taksonomi og/eller
feil/ufullstendig geografisk posisjon
9. Antall poster med mangelfulle opplysninger (dato, lokalitet, samler, etc.)
Prosjekter som kun søker finansiering til taksonomisk revisjon omfattes ikke av denne
tilskuddsordningen. Det vil ikke bli gitt tilskudd til andre offentlig finansierte
prosjekter/programmer der det har vært krav om datapublisering.

Hvem kan søke
Som hovedregel skal den formelle søkeren være en norsk institusjon med en navngitt
administrativt ansvarlig person. Vedkommende skal ha fullmakt til å representere og
forplikte den faglig ansvarlige overfor Artsdatabanken. Søker er juridisk ansvarlig for at
vilkårene knyttet til en eventuell bevilgning blir oppfylt

Organisering
Dersom flere institusjoner har data som skal kvalitetssikres for samme artsgruppe, må
institusjonene innforstått med at det kan oppnevnes en faglig ansvarlig for samordning av
arbeidet. I søknaden må det synliggjøres om institusjonen ønsker å ta på seg en slik
oppgave.

Søknaden
Institusjoner har anledning til å fremme flere søknader, det skal fylles ut ett nettskjema for
hver artsgruppe/datasett. Dersom en institusjon sender søknader for flere artsgrupper kan
institusjonen prioritere søknadene innbyrdes.
Gå til https://database.artsdatabanken.no/cms/node/200521 for å opprette, redigere og
sende søknader.
Alle nødvendige vedlegg må sendes inn sammen med søknaden. Ettersending av vedlegg
aksepteres ikke. Den administrativt ansvarlige ved institusjonen skal godkjenne søknaden før
den blir sendt inn og bekreftelse på godkjenning skal vedlegges søknaden. For
samarbeidsprosjekter kreves også bekreftelse fra parter som tar del i prosjektet.
Uforpliktende støtteerklæringer vedlegges ikke.
Søknader som mottas etter fristens utløp vil ikke bli vurdert. Søknader som ikke oppfyller
vilkårene spesifisert i utlysningen blir heller ikke vurdert.
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Framdrift
Artsdatabanken legger til grunn følgende framdrift og rapportering.
1.
2.
3.
4.
5.

Utlysing 11.03.16
Søknadsfrist 15.04.2016 kl 13:00
Søknadsbehandling inkl. styrebehandling innen 02.06.2016
Tilskuddsbrev innen 10.06.2016
Ferdigstillelse med sluttrapportering enten på avtalte datoer undervegs eller senest
10.06.2017.

Vi planlegger møter med tilskuddsmottakerne i juni og august 2016 ved behov. Ved
prosjektavslutning skal det ferdigstilles en kort sluttrapport som gjør rede for prosjektets
resultater. Rapporten er Artsdatabankens viktigste redskap for å kontrollere at
bevilgningene er brukt i samsvar med kontrakten for det enkelte prosjekt.

Rammer
Den totale rammen for tilskuddene fra Artsdatabanken er 1 mill. kr og maksimalt totalt
støttebeløp per søknad er kr 250 000.

Tilskuddsbrev
Informasjon om hvilke søknader som er innvilget tilskudd publiseres på nettsidene våre
etter at Artsdatabankens styre har fattet et vedtak. Institusjoner som får innvilget sine
søknader får tilsendt tilskuddsbrev fra Artsdatabanken der vilkårene for tilskuddet blir
redegjort for.

Vedlegg
1.
2.
3.
4.
5.

Vilkår
Creative Commons-lisenser
Darwin Core 2 kodestandard
Darwin Core 2 rapportliste
Kopi av det elektroniske søknadskjemaet

Kontaktpersoner
Snorre Henriksen, tlf. 909 90 097, snorre.henriksen@artsdatabanken.no
Nils Valland, tlf. 924 12 037, nils.valland@artsdatabanken.no
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