
Er styrkur í þér?
UPPBYGGINGARSJÓÐUR 

NORÐURLANDS VESTRA 2020
•  Styrkir til atvinnuþróunar og nýsköpunar

•  Verkefnastyrkir til menningarstarfs 
•  Stofn- og rekstrarstyrkir til menningarstarfs

UMSÓKNARFRESTUR 
RENNUR ÚT MIÐVIKUDAGINN 20. NÓVEMBER 2019 KL. 16:00

Viðtalstímar / vinnustofur
Starfsmenn SSNV verða með vinnustofur/viðtalstíma á neðangreindum stöðum 
þar sem boðið verður upp á einstaklingsaðstoð við gerð umsókna, veittar upp-
lýsingar um styrkmöguleika, auk almennrar aðstoðar í tengslum við atvinnu- og 
menningarstarfsemi.

ÞRIÐJUDAGUR 5. NÓVEMBER
Kl. 10–12  Skrifstofa SSNV, Einbúastíg 2, Skagaströnd
Kl. 13–16  Kvennaskólinn, Árbraut 31, Blönduósi

MIÐVIKUDAGUR 6. NÓVEMBER
Kl. 13–16  Skrifstofa SSNV, Höfðabraut 6, Hvammstanga 

FÖSTUDAGUR 8. NÓVEMBER
Kl. 10–12  Hótel Varmahlíð
Kl. 10–12  Vesturfarasetrið, Frændgarður, Hofsósi
Kl. 13–17  Skrifstofa SSNV, Faxatorgi, Sauðárkróki
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Úr Verklags- og úthlutunarreglum
• Umsækjendur skulu vera lögráða einstaklingar, félagasamtök, fyrirtæki, 

stofnanir eða sveitarfélög á Norðurlandi vestra.

• Umsóknirnar og öll fylgiskjöl skulu vera á íslensku eða ensku. 
 Sé umsóknin á ensku skal fylgja stutt greinargerð 
 um efni hennar á íslensku.

• Styrkur Uppbyggingarsjóðs getur numið allt að 50% 
 af áætluðum heildarkostnaði verkefnisins.

Leiðbeiningar um gerð umsókna 
Á heimasíðu SSNV – http://www.ssnv.is/is/uppbyggingarsjodur – eru 
eftirtaldar leiðbeiningar um gerð umsókna:

a) Myndband: Þar er farið yfir umsóknarformið sem er í umsóknargáttinni.

b) Menningarstyrkir – kostnaður og fjármögnun: Leiðbeiningar sem skipt 
er upp eftir helstu flokkum menningar, s.s. tónleikar, íbúahátíðir, kórar, 
ritverk, stofn- og rekstrarstyrkir o.s.frv.

c) Almennar leiðbeiningar um gerð umsókna: Power Point skjal.

Umsóknar-
frestur rennur 

út kl. 16:00
20. nóv. 

2019

Rafræn umsóknargátt
Vakin er athygli á að sækja skal um styrki á rafrænni umsóknargátt 
sem er á heimasíðu SSNV, www.ssnv.is. Smelltu á lógó Sóknaráætlunar 
til hægri á síðunni.

Íslykill eða rafræn skilríki
Þegar sótt er um þurfa umsækjendur annaðhvort að skrá sig inn 
með Íslykli eða rafrænum skilríkjum.

Verklags- og úthlutunarreglur o.fl.
Sjá heimasíðu SSNV:  www.ssnv.is/is/uppbyggingarsjodur

Aðstoð og upplýsingar
Starfsmenn SSNV veita aðstoð og allar nánari upplýsingar.
Davíð Jóhannsson  david@ssnv.is
Ingibergur Guðmundsson ingibergur@ssnv.is
Sveinbjörg Rut Pétursdóttir sveinbjorg@ssnv.is


