Søkere - Arkivutviklingsmidler 2016
Veteranlaget Wichmann Wärtsilä
DDV Strategi - Det Digitale Vestre Agder
Sør-Trøndelag fylkeskommune, arkivtjenesten
Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal
Bergen byarkiv
Sandefjord kommune
Kristiansand kommune
Drammen byarkiv
Haugesund kommune
Fredrikstad kommune, byarkivet
Folloarkivet
NAV Vestfold
Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA)
Arkivplansamarbeidet v. Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
Larvik kommune
Fylkesarkivet i Oppland
Sandefjord kommune
Hordaland fylkesarkiv
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Prosjekt
Ivaretaking, tilrettelegging og bevaring av arkivet etter Wichmann Motorfabrikk
Digitalisering av tekniske arkiv (byggesaksarkiv og andre tekniske arkiv)
Bevaring og kassasjon i Trøndelag (utarbeide bevarings- og kassasjonsplan for fylkeskommuner)
Formidling privatarkiv (utvikle løysing for framsyning av digitalisert materiale)
Bergen byleksikon - samarbeid på tvers (formidling, samhandling, nettverksbygging)
Utvikling av metode for kartlegging av fagsystemer utenfor Noark 5
Historiske digitale arkiver i en arkivkjerne
Flyfoto i Drammen (sikring, digitalisering og tilgjengeliggjøring av ca. 3000 flyfoto fra 1950-tallet og noen år fremover)
Bevaring av privatarkivet til rederiet Knut Knutsen OAS
Ordning og tilgjengeliggjøring av arkivet etter Seutelven mekaniske verksted
Utredning om digitalt depot
Sikre arkiv i nye NAV Sandefjord (NAV Sandefjord, NAV Andebu og NAV Stokke) før kommunesammenslåing 01.01.16
Digitalisering av byggesaksarkiver - samarbeid mellom IKAVA, Det Digitale Vestre Agder (DDV) og flere eierkommuner
Snøklokkeprosjektet - handtering av dokumentasjon i samband med kommunereforma
Kommunesammenslåing Larvik og Lardal
Innsyn i deponerte uttrekk i NOARK-4 og NOARK-5 format
Samle, sikre og digitalisere prosjektdokumentasjon fra sammenslåingsprosessen.
Arkiva etter Vossajazz (samle inn, ordne, registrere og gjere tilgjengeleg arkiva etter Vossa Jazz)
eArkiv - løpande overføring og validering av arkivverdig informasjon

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS
Stiftinga for folkemusikk og folkedans
Sosialistisk venstreparti
Bergen byarkiv
IKA Kongsberg
Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
SINAS / Kystforlaget
Bamble kommune
Bergen Byarkiv
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Vang historielag
Time kommune
VID vitenskapelige høgskole AS
Norsk Arkivråd
Nittedal kommune
Frogn kommune

Oppbygging av norsk kompetansemiljø for fukt- og muggskader i arkiv
Utvikle DAM-løsning for tilgjengelighet til digitalisert filmmateriale og strømmeløsning for publisering
Tilgjengeliggjøring av arkivene etter Sosialistisk Ungdom og Sosialistisk opplysningsforbund
Ordning av bedriftsarkivet til den nå nedlagte trikotasjebedriften Trengereid fabrikker i Bergen
Innhenting og sikring av digitalt arkivmateriale (prosjekt for innhenting og bevaring av databaserepresentasjoner)
Noark-5 innsynsløsning
Skulen min (kommunale og private skulearkiv. Samarbeidsprosjekt om skulen og skulehistoria i Sogn og Fjordane)
Prosjektassistanse til Libyas Riksarkiv
Selvbetjeningsløsning for publikum, byggesaksarkiv
Standardisering av arkivbeskrivelse (KAISA), fase 3
Farvel DBS (Utredning av metoder for datahøsting fra private databasesystemer)
Digitalisering av befolkningshistorie
Ny kommune - tilgang til historiske data i nedlagde kommunar
Bevaring av digitalt arkivmateriale (oppfølgning av prosjektet "Det norske Diakonhjem 1890-1990")
Sjekkliste for kartlegging og oppfølging av fagsystemer
Bevaring og sikring av arkiv for fremtiden
Bevaring og formidling av arkivene etter Forsyningsnemndene i Frogn og Drøbak kommune
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Telemarksarkivet
Arkiv i Nordland
IKA Trøndelag
Historisk infrastruktur
Norsk Arkivråd
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Vestfoldarkivet
Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum
Aust-Agder museum og arkiv, KUBEN
Meråker kommune
IKA Trøndelag iks
Solbergelva i Bilder
VID vitenskapelige høgskole AS
Eidsberg kommune / 6K-kommunene i Indre Østfold
Aust-Agder Museum og arkiv IKS
IKA Kongsberg
Smøla Historielag
Bergen byarkiv
Øksnes kommune
KDRS (= Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurssenter)
Lunner kommune

Prosjekt
Regional bevaringsplan - utvikling av ei wiki-basert tilnærming
Ordning og gjennomgang av dokumentarvsarkiver ved Arkiv i Nordland
Digitalisering av privatarkivet til Arkitekt Sverre Olsen med tilgjengeliggjøring/innsynsmulighet for publikum
Prishistorisk database 1500-1800/1920
Verdenserklæringen om arkiv - arkivansattes erklæring (gjennomføre temamøter over hele landet)
Arkivet etter Robert Savosnick. Bevaring og formidling
Fra fyrstikkproduksjon til eiendomsutvikling - Agnes fyrstikkfabrikk 1877-1984 (bl.a. systematisering og katalogisering)
Senter for industriarkiv
Avtrykk på nett (etablere en ny hovednettside/plattform for arkivformidlingskonseptet Avtrykk)
Meråker kommunale e-verk (ordning av arkiv for å sikre, tilgjengeliggjøre og formidle arkiv fra Meråker kommunale e-verk)
Orkla- og Salvesen & Thams ‐arkivene (bevaring, ordning, tilgjengeliggjøring av de eldre arkivene)
Foto og stoffprøver fra Solberg Spinderi (registrere, katalogisere og tilgjengeliggjøre stoffprøver, oppskrifter og fotografi)
Digitalisering av Kina-filmer i Misjonsarkivet
Kartlegging av nåværende arbeidsmetoder og fagsystem (sikring og videreføring av data/informasjon etter sammenslåing)
Privatarkiv Rett på nett (metadataberiking og massepublisering av institusjonens privatarkivsamling på arkivportalen.no.
IKA- kjernen (finansiering av forprosjekt)
Lokalhistorisk arkiv for Smøla
Bevaring, digitalisering og formidling av privatarkivet etter Arkitektfirmaet Arnesen og Darre Kaarbø
Bedre kvalitet i dokumenthåndtering og arkivarbeid
Produksjonslinjeverktøy-2016, for behandling av elektronisk arkiv i depot
Digitalisering av eiendomsarkiv

