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UMSÓKNAREYÐUBLAÐ 
2017 

Vinsamlega kynnið ykkur verklagsreglur uppbyggingarsjóðs á  www.eything.is | www.afe.is | www.atthing.is 

Vönduð og greinargóð umsókn eykur líkur á styrk! 

Heiti verkefnis Nafn verkefnisstjóra 

Smellið hér til að skrá... Smellið hér til að skrá... 

Nafn umsækjanda Upphaf verkefnis Áætluð verkefnislok 

Smellið hér til að skrá... Smellið hér til að skrá... Smellið hér til að skrá... 

Heimilisfang Sími Bankanúmer 

Smellið hér til að skrá... Smellið hér til að skrá... Smellið hér til að skrá... 

Póstnúmer Kennitala Netfang 

Smellið hér til að skrá... Smellið hér til að skrá... Smellið hér til að skrá... 

Rekstrarform (ef við á) Eignarhald (ef við á) 

Smellið hér til að skrá... Smellið hér til að skrá... 
 

Dagsetning umsóknar Dags. 

 

Tegund verkefnis 

Merkið við eitt af 

eftirfarandi 

  Verkefnastyrkur á sviði menningar 

  Verkefnastyrkur á sviði atvinnuþróunar og nýsköpunar 

  Stofn- og rekstarstyrkur á sviði menningar 

1. Markmið verkefnisins 
Dragið fram helstu markmið með verkefninu í 1-3 setningum (hámark 100 orð).  

Smellið hér til að skrá... 

2. Greinargóð lýsing á verkefninu  

Hvað á að gera og hvernig verður verkefnið unnið til að ná settum markmiðum.  Hér er mikilvægt að allar helstu upplýsingar komi 
fram í hnitmiðuðum texta og með rökstuðningi fyrir umsókninni.  

Smellið hér til að skrá... 

3. Hvernig fellur verkefnið að áherslum uppbyggingarsjóðs og  Sóknaráætlunar Norðurlands eystra? 
Tilgreinið þau markmið og áherslur uppbyggingarsjóðs og Sóknaráætlunar sem verkefnið styður helst við. 

Smellið hér til að skrá... 

4. Nánar um aðila verkefnisins 
Stutt lýsing á bakgrunni umsækjanda og  verkefnisstjóra. Gera skal grein fyrir framlagi þeirra, hlutverki og ábyrgð í verkefninu. 

Smellið hér til að skrá... 

5. Samstarfsaðilar 
Samstarfsaðilar eru þeir sem koma að fjárstreymi verkefnis, þ.e. þeir sem njóta styrkveitinganna.  

Nafn, kennitala og stutt lýsing á framlagi, hlutverki og ávinningi hvers aðila 

Smellið hér til að skrá... 

Staðfesting allra samstarfsaðila skal berast með rafrænum hætti, í einu skjali, innan tilskilins umsóknarfrests. 
 

http://www.eything.is/
http://www.afe.is/
http://www.atthing.is/
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6. Í hverju felst helsti ávinningur af verkefninu? 
Hér átt við hvers kyns ávinning sem getur falist í ólíkum þáttum;  efnahagslegan, samfélagslegan, listrænt gildi o.s.frv.  Vinsamlega 
skilgreinið árangursmælikvarða og setjið fram viðmið um mælanlegan ávinning ef þess er kostur. 

Smellið hér til að skrá... 

7. Atvinnu- og nýsköpunargildi verkefnisins 
Gera þarf grein fyrir með hvaða hætti verkefnið er atvinnuskapandi. Í hverju felst nýnæmi verkefnisins á svæðisvísu og/eða 
landsvísu?  Hvernig sér umsækjandi fyrir sér áframhaldandi þróun verkefnisins að verkefnistímabilinu loknu?  

Smellið hér til að skrá... 

8. Áætlaður fjöldi starfa og kynjahlutfall 
Vinsamlega gerið grein fyrir fjölda starfa í ársverkum og kynjahlutfalli þeirra (merkið við viðeigandi kost). – Fjöldi starfa fæst með því 
að deila í heildar tímafjölda verkefnis með 2.080, sem er fjöldi tíma í einu ársverki. (einn mannmánuður er 173,3 klst.)  

Fjöldi 
ársverka Tímabil starfa 

Nær einöngu 
KK 

Fleiri KK en 
KVK störf 

Bæði kynin 
jafnt 

Fleiri KVK en 
KK störf 

Nær einöngu 
KVK störf 

       

9. Verk- og tímaáætlun 
Tilgreinið verkþætti verkefnisins og tímasetjið eftir því sem við á. Bætið við línum eftir þörf. Kostnaðargreiningin fyrir stærri verkefni 
er aðgengileg sem Excel skjal á heimasíðum Eyþings og atvinnuþróunarfélaganna. 

Heiti verkþáttar Hefst Lýkur 

   

10.  Kostnaðaráætlun 
Skiptið verkefninu upp í kostnaðarliði. Sundurliðið kostnaðarliði verkefnisins, s.s. laun, aðkeypta þjónustu, útlagðan kostnað og svo 
frv.  Í stærri verkefnum skulu verkþættir sundurliðaðir í Excel skjali sem skal fylgja umsókn. Skjalið er aðgengilegt á heimasíðum 
Eyþings og atvinnuþróunarfélaganna undir heitinu kostnaðargreining.  (Ef verkefnisaðili, kaupandi þjónustunnar, er með vsk. númer 
færist kostnaður í áætluninni án vsk). 

Kostnaðarliður Magn/fjöldi Ein.verð Samtals 

    
 

Heildarkostnaður Alls. 

11.  Áætlun um fjármögnun 
Sýnið fram á að verkefnið geti gengið upp, að það geti orðið að veruleika. Gerið grein fyrir eigin framlagi og öðrum styrkjum.  

Framlög og áætlaðar tekjur Staða fjármögnunar Krónur 

   
 

Heildarfjármögnun Alls. 

12.  Fjárhæð sem sótt er um til Uppbyggingarsjóðs 

Fjárhæð sem sótt er um % af heildarkostnaði verkefnis 

  

13.  Aðrir styrkir verkefnis 
Hér skal skrá alla styrki sem verkefnið hefur fengið eða sótt hefur verið um. 

Smellið hér til að skrá... 
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14.  Opinberir styrkir umsækjanda 
Hér skal skrá alla opinbera styrki sem umsækjandi hefur fengið síðastliðin þrjú ár, hvort sem styrkurinn er í formi fjárframlags eða 
annars konar stuðnings. 

Smellið hér til að skrá... 

15. Hvernig verður staðið að kynningu á verkefninu (ef við á)? 
Í kynningarefni verkefnis skal geta stuðnings Uppbyggingarsjóðs þegar við á. 

Smellið hér til að skrá... 

16. Umsagnaraðilar 
Þessi liður er þýðingarmeiri fyrir þá sem eru að hefja starfssemi. Nefnið tvo aðila sem ekki starfa fyrir umsækjanda, en geta gefið 
greinargóðar upplýsingar. 

Nafn Tengsl Sími 

   

   

17.  Annað sem umsækjandi vill koma á framfæri (ef við á) 

Smellið hér til að skrá... 

18.  Stikla um verkefnið 
Eyþing áskilur sér rétt til að birta stuttan kynningartexta um þá aðila og þau verkefni sem hljóta styrk úr uppbyggingarsjóði. 
Vinsamlega dragið aðalatriðin saman í 5-8 línur. 

Smellið hér til að skrá... 

19. Yfirlit yfir fylgiskjöl, þar með talið yfirlýsing frá samstarfsaðilum 
Ef sótt er um stofn- og rekstrarstyrk þarf nýjasti ársreikningur að fylgja umsókn. Ef um klasaverkefni er að ræða eða verkefni með 
miklum fjölda samstarfsaðila skal haft samráð við umsjónaraðila uppbyggingarsjóðs um hvernig þátttaka aðila skuli staðfest. 

Nr. Titill skjals 

  

 

  Umsækjandi hefur kynnt sér verklagsreglur Uppbyggingarsjóðs Norðurlands eystra. 

 
Með undirskrift sinni staðfestir umsækjandi að hann hafi ekki fengið (og muni ekki þiggja) meira en 
200.000 evrur í styrk frá opinberum aðilum yfir hvert þriggja ára tímabil. (ESB nr. 1407/2013). 

Hafi umsækjandi áður hlotið styrk hjá Uppbyggingarsjóði Norðurlands eystra, Menningarráði Eyþings 

eða vaxtarsamningum Eyjafjarðar og Norðausturlands er ný umsókn hans einungis tekin fyrir hafi 

hann skilað fullnægjandi greinargerð og uppgjöri vegna eldri verkefna. 

 

Rafræn undirskrift umsækjanda:  

 

Rafræn undirskrift... 

Hér að ofan nægir að slá nafnið inn, umsóknin skal send frá netfangi viðkomandi. 

Umsóknina og fylgiskjöl skal senda rafrænt á netfangið uppbygging@eything.is  

 

mailto:uppbygging@eything.is


4 
 

Sóknaráætlun Norðurlands eystra 
Uppbyggingarsjóður 

Hafnarstræti 91 
 600 Akureyri 

 


