
Umsókn um styrk úr 

Menningarsjóði Gunnarsstofnunar 

Kynnið ykkur úthlutunarreglur á www.skriduklaustur.is 

Vönduð og greinargóð umsókn eykur líkur á styrk!

Umsókn sendist á netfang menningarsjodur@skriduklaustur.is merkt Umsókn. 

Upplýsingar um verkefni 

Fjárhæð sem sótt er um til sjóðsins: 

(ath. ekki er hægt að sækja um meira en 50% af kostnaði) 

Hlutfall umsótts styrks til sjóðsins af heildarkostnaði 

sbr. kostnaðaráætlun hér að neðan:  

1. Greinargóð lýsing á verkefninu: (Hvert er markmiðið með verkefninu? Er verkefnið

samstarfsverkefni? Hvernig fellur verkefnið að áherslum sjóðsins skv. úthlutunarreglum.

Athugið að útdráttur má að hámarki vera 50 orð og texti útdráttar verður nýttur til kynningar á

verkefninu.)

Heiti verkefnis

Umsækjandi nafn/kt.

Verkefnisstjóri nafn/kt. 

Heimilisfang

Sími/GSM

Netfang

Útdráttur:  

Kr.	  

%	  
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Nánari lýsing á verkefninu (allt að 200 orð): 

2. Hvenær hefst vinna við verkefnið og hvenær er gert ráð fyrir að henni ljúki? 

3. Samstarfsaðilar og hlutverk þeirra í verkefninu (nafn, kt.): 

4. Verk- og tímaáætlun: 

Verkþáttur: Hefst: Lýkur:

     

     

     

     



5. Kostnaðaráætlun (skiptið verkefninu upp í kostnaðarliði/verkþætti): 

6. Fjármögnun (gerið líka grein fyrir eigin framlagi): 

7. Ráðgerður árangur/afurð af verkefni. 

Verkþáttur: Krónur

Samtals

Framlög og áætlaðar tekjur Krónur

Samtals



8. Gerið grein fyrir öðrum framlögum sem verkefnið hefur fengið 

9. Er sótt til fleiri aðila um styrk vegna verkefnisins, hvaða? 

10. Hvernig verður staðið að kynningu á verkefninu? 

11. Yfirlit yfir fylgiskjöl: 

1. 
2. 
3. 
4. 



12. Umsagnaraðilar: (þeir sem geta veitt upplýsingar um umsækjanda/verkefnið) 

13. Aðrar upplýsingar sem umsækjandi vill koma á framfæri: 

  

Staður og dagsetning 

  

Undirskrift umsækjanda/forsvarsmanns 

Hefur umsækjandi kynnt sér úthlutunarreglur og áherslur Menningarsjóðs 

Gunnarsstofnunar? 

Já     Nei 

Umsóknina skal senda sem pdf-skjal í tölvupósti á menningarsjodur@skriduklaustur.is 
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