Reglugerð fyri stuðul til umhvørvistiltøk
Endamál
§1 Játtanin hevur til endamáls at stuðla verkætlanum, sum
•
•
•
•
•

Menna vitanina um umhvørvi
Virka dálkingarfyribyrgjandi og/ella avmarkandi
Virka orku – og tilfeingissparandi
Kunna almenningin um umhvørvisviðurskifti
Verja landsløg, djóra- og/ella plantusløg

Stuðulstreytir
§2 Stuðul kann verða veittur einstaklingum, ið eru búsitandi í Tórshavnar kommunu
og feløgum, stovnum og virkjum, ið eru skrásett sum heimahoyrandi í Tórshavnar
kommunu. Stuðul kann eisini verða veittur øðrum, ið ikki eru búsitandi ella skrásett í
kommununi, treytað av, at verkætlanin tá er til gagns fyri umhvørvið í Tórshavnar
kommunu. Stuðulin skal í minst møguligan mun virka kappingaravlagandi.
Stk. 2 Um ikki heilt serlig viðurskifti gera seg galdandi, kann eingin umsókn fáa játtað
meira enn helvtina av samlaðu játtanini í einum fíggjarári.
Stk. 3 Tórshavnar kommuna kann krevja upplýsingar um og innlit í arbeiðsgongdina,
og hvussu peningurin verður nýttur.
Tórshavnar kommuna skal hava frágreiðing um, hvussu stuðulin hevur verið nýttur,
og hvussu hann hevur virkað sambært endamálinum innan eitt hálvt ár eftir, at
verkætlanin er endað.
Tórshavnar kommuna kann seta innihaldslig krøv til verkætlanina, sum treyt fyri at
veita stuðul.
Stk. 4 Umsøkjarar, sum hava fingið tilsøgn um stuðul, skulu innan eina nærri ásetta
tíðarfreist geva boð um, hvørt stuðulin verður nýttur ella ikki.
Umsøkjarar, sum hava fingið tilsøgn um stuðul, fáa stuðulin útgoldnan eftir at
verkætlanin er endað og latin Tórshavnar kommunu bæði sum skjal og sum talgild
fíla. Stuðulsmóttakarin skal skjalprógva sínar útreiðslur.
Gongur verkætlanin yvir fleiri ár, má søkjast av nýggjum á hvørjum ári. At stuðul er
latin eitt árið, er ikki trygd fyri at stuðul verður latin aftur komandi árið.
Stuðul, sum ikki er nýttur í seinasta lagi 31. desember árið eftir stuðulsárið, fellur
burtur, tó kann í serligum førum verða givið undantak frá hesum.
Tórshavnar kommuna tilskilar sær nýtslurætt til móttiknar verkætlanir.
Framganga skal klárt av endaligu verkætlanini, at Tórshavnar kommuna hevur
stuðlað. Um verkætlanin seinni verður broytt, ella ætlan verður at selja verkætlanina,
skal avtala gerast um hetta og tá skal eisini klárt framganga at Tórshavnar kommuna
hevur stuðlað.

Umsókn
§3 Umsókn um stuðul skal vera Tórshavnar kommunu í hendi í seinasta lagi 1. apríl á
hvørjum ári.
Lýst verður við hesum í bløðunum og á heimasíðuni hjá Tórshavnar kommunu,
www.torshavn.fo
Um ikki øll játtanin verður nýtt í fyrsta umfari, so kann verða lýst av nýggjum við
nýggjari umsóknarfreist.
Stk. 2 Saman við umsóknini skal vera skrivlig lýsing av verkætlanini við í minsta lagi
fylgjandi upplýsingum:
•
•
•
•

Endamál og útgreinað lýsing av ætlanini
Leiðari av verkætlanini, herundir upplýsing um útbúgving og starvsroyndir.
Kostnaðar- og fíggjarætlan fyri verkætlanina
Tíðarætlan fyri verkætlanini.

§4 Tórshavnar kommuna tilskilar sær rætt til, alt eftir hvørjar verkætlanir kommunan
metir eru mest týðandi og viðkomandi at stuðla frá tíð til aðra, at leggja ymiskan dent
á ymisku endamálini í §1.
Stk.2 Kommunan tilskilar sær eisini rætt til ikki at veita stuðul, hóast tiltakið í
umsóknini liggur innanfyri endamálini í §1, og hóast játtanin rúmar hesum, um
kommunan ikki metir tiltakið vera nóg viðkomandi ella nóg týðandi.
Viðgerð av umsóknum
§5 Tá umumsóknarblaðið er móttikið, kannar Tórshavnar kommunam, um allir
upplýsingar eru á blaðnum. Vanta upplýsingar, verður umsóknarblaðið sent
umsøkjaranum aftur við áheitan um at fylla blaðið út av nýggjum innan eina ávísa
tíðarfreist.
Stk. 2. Tá umsóknarfreistin er farin, setir heilsu- og umhvørvisdeildin metingarnevnd
at gera eitt tilmæli til heilsu- og umhvørvisnevndina um, hvussu peningurin á játtanini
skal býtast ímillum umsøkjarar. Svar verður givið í umvørvisvikuni í stuðulsárinum.
Stk 3. Samstundis sum svør verða send umsøkjarum, verður á heimasíðuni hjá
Tórshavnar kommunu kunnað um, hvørjar verkætlanir hava fingið stuðul, hvat tær
snúgva seg um, og hvør hevur ábyrgdina av treimum. Hesir upplýsingar verða tiknir
beinleiðis úr umsóknarblaðnum.
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