
1. Heitið skal vera á føroyskum og skal tað geva ábending um, hvat verkætlanin snýr seg um
Heiti á verkætlanini:

2. Umsøkjari
Navn: V-tal (bara fyri felag / stovn / virki):

Bústaður: Telefon / fartelefon:

Postnr. og býur / bygd: Teldupostur:

TÓRSHAVNAR
 KOMMUNA

Váttan fyri móttøku við dagfesting og stempul:

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

Umsóknarblaðið skal vera Tórshavnar kommunu í hendi í seinasta lagi 15. mars í stuðulsárinum.

Umsókn um umhvørvisstuðul

TÓRSHAVNAR KOMMUNA
Postboks 32  •  FO-110 Tórshavn
torshavn@torshavn.fo

UMHVØRVISDEILDIN

Hóast nógvir luttakarar eru í verkætlanini, skal ein ávísur persónur hava ábyrgdina. Er talan um virki / felag / stovn, skriva so eisini V-tal.

3. Aðrir luttakarar
Upplýsingar um møguliga aðrar luttakarar:

Eru aðrir luttakarar við í verkætlanini, skulu teir og teirra bústaðir lýsast í teiginum niðanfyri.

4. Gagn
Hvat er endamálið við verkætlanini (í mesta lagi 150 orð):

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



UMHVØRVISDEILDIN

6. Úrtøka
Hvør er úrtøkan fyri borgara og / ella Tórshavnar kommunu?:

5. Endamál
Hvussu er verkætlanin knýtt at endamálsgreinini í reglugerðini fyri játtanina? Lýs við egnum orðum:

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



8. Nær verður farið undir, og nær endar arbeiðið
Nær byrjar verkætlanin:

Neyv tíðarætlan við tíðarvarðum (milestone):

Nær endar verkætlanin:

UMHVØRVISDEILDIN

9. Fíggjarætlan
Útreiðslur til lønir:

Útreiðslur til ferðing:

Útreiðslur til vørur:

Útreiðslur til tænastur:

Aðrar útreiðslur:

Útreiðslur samanlagt:

Fígging frá Tórshavnar kommunu:

Aðrar útreiðslur:

Inntøkur samanlagt:

Eginfígging:

Er neyðugt at útgreiða fíggjarætlanina neyvari, enn umsóknarblaðið leggur upp til, kann neyvari fíggjarætlan sendast til torshavn@torshavn.fo

7. Arbeiðsgongd
Lýs hvussu verkætlanin verður framd:

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



11. Aðrar viðkomandi upplýsngar
Aðrir viðkomandi upplýsingar:

UMHVØRVISDEILDIN

12. Fylgiskjøl

13. Váttan frá umsøkjara

Eg vátti við hesum, at upplýsingarnar omanfyri eru 
rættar, og gevi loyvi til, at Umhvørvisdeildin um 
neyðugt kann útvega sær viðkomandi upplýsingar 
um verkætlanina, í samband við viðgerð av umsóknini.

Dagfesting: Undirskrift:

Eru fleiri upplýsingar enn teir, ið pláss er fyri í umsóknarblaðnum, kunnu teir sendast til torshavn@torshavn.fo tá ið henda umsóknin er send avstað.

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

10. Toyggir verkætlanin seg
Stuðulsbýti yvir ár:

Toyggir verkætlanin seg yvir fleiri ár, skal upplýsast, hvussu stóran stuðul ætlanin er at søkja um av játtanini til umhvørvistiltøk komandi árini.


