Umsókn um stuðul til
heilsu- og umhvørvistiltøk
Áðrenn farið verður undir at fylla út umsóknarblaðið, eigur
reglugerðin um stuðul til heilsu- og umhvørvistiltøk at verða
lisin á www.torshavn.fo.

Umsóknarblaðið skal vera Tórshavnar kommunu í hendi innan
1. apríl í stuðulsárinum.

Vinarliga nýtið teldu til at fylla út umsóknarblaðið.

Umsøkjari
Heitið eigur at vera á føroyskum, og skal tað
geva eina ábending um, hvat verkætlanin snýr
seg um.

Hóast nógvir luttakarar eru í verkætlanini,
skal ein ávísur persónur hava ábyrgdina og
taka sær av samskiftinum við Tórshavnar
kommunu.

Heiti á verkætlanini:

Navn, bústaður, telefon og teldupostur, umframt
føðingardagur og kontonummar hjá persóni:

…og / ella
Navn, bústaður, V-tal og kontonummar hjá felagi,
stovni ella virki:

Um aðrir luttakarar eru við í verkætlanini,
skulu teir og teirra bústaðir lýsast í hesum
teigi.

Aðrir luttakarar í verkætlanini:

Tórshavnar kommuna

Gagn
Her skal greiðast frá, hvat endamálið við verkætlanini er, og hvat umsøkjarar vænta, at úrslitið
kann nýtast til.

Her skal endamálið lýsast í mun til §1 í
reglugerðini. Hetta hevur sjálvandi stóran
týdning, tá ið avgerð um stuðul skal takast.

Hvat er endamálið við verkætlanini:

Hvussu er verkætlanin knýtt at endamálsgreinini í
reglugerðini fyri játtanina:

Tórshavnar kommuna
Arbeiðsgongd
Hvussu verður ætlanin framd í verki, er talan
um feltarbeiði, gransking, starvsstovukanningar, ferðing o.s.fr.

Postsmoga 32
FO-110 Tórshavn
Lýsing av hvussu verkætlanin verður framd:
Tel 30 20 10
Fax 30 20 11
torshavn@torshavn.fo
www.torshavn.fo
Mánadag-fríggjadag 9-16
tó hósdag
9-18

Nær verður farið undir og nær endar arbeiðið.

Nær byrjar verkætlanin:

Nær endar verkætlanin:

Fíggjarætlan
Um fíggjarætlanin er meira útgreinað, enn umsóknarblaðið leggur upp til, kann ætlanin leggjast
við sum fylgiskjal.

Útreiðslur til lønir:
Útreiðslur til ferðing:
Útreiðslur til vørur:
Útreiðslur til tænastur:
Aðrar útreiðslur:
Útreiðslur samanlagt:
Eginfígging:
Fígging frá Tórshavnar kommunu:
Onnur fígging:
Inntøkur samanlagt:

Um verkætlanin gongur yvir fleiri ár, skal
upplýsast, hvussu stóran stuðul ætlanin er at
søkja um av játtanini til heilsu- og umhvørvistiltøk komandi árini:

Stuðulsbýti yvir ár:

Tórshavnar kommuna
Postsmoga 32
FO-110 Tórshavn
Tel 30 20 10
Fax 30 20 11
torshavn@torshavn.fo
www.torshavn.fo
Mánadag-fríggjadag 9-16
tó hósdag
9-18

a

Aðrar viðkomandi upplýsingar
Eru aðrir upplýsingar um verkætlanina, ið
metast at vera viðkomandi fyri støðutakanina
hjá Tórshavnar kommunu, kunnu teir skrivast í
henda teig.

Eru aðrar upplýsingar um verkætlanina, sum kunnu hava
týdning fyri viðgerðina av umsóknini:

Fylgiskjøl
Eru fleiri upplýsingar enn teir, ið pláss er
fyri á umsóknarblaðnum, so kunnu teir
leggjast við sum fylgiskjøl, sum skulu
talmerkjast.

Hvussu nógv fylgiskjøl eru knýtt at umsóknarblaðnum:

Undirskrift
Umsóknarblaðið skal váttast við staði, dagfesting
og navni.

Staður og dagfesting

Undirskrift
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