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Verkefnastyrkir til menningarmála
Styrkir til atvinnuþróunar og nýsköpunarverkefna
Stofn- og rekstrarstyrkir til menningarstofnana
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Uppbyggingarsjóður styrkir 

menningarverkefni, 

atvinnuþróunar- og nýsköpunarverkefni 

og menningarstofnanir.
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ÚR ÚTHLUTUNARREGLUM:
Að jafnaði er litið til verkefna sem efla nýsköpun og atvinnuþróun á 
svæð inu, stuðla að vöruþróun og hönnun, verkefni sem mynda atvinnu
tækifæri og auka fagmennsku á sviði lista og menningar, verkefni sem 
styðja við uppbyggingu og eflingu menningartengdrar ferðaþjónustu og 
síðast en ekki síst verkefni sem eru gjaldeyrisskapandi.

VIÐ ÚTHLUTUN TIL ATVINNUÞRÓUNAR- OG NÝSKÖPUNARVERKEFNA 
VERÐUR SÉRSTAKLEGA LITIÐ TIL: 

 Verkefna sem auka hagnýtingu á stafrænni tækni 
 Verkefna sem stuðla að vöruþróun, nýsköpun eða innleiðingu hönnunar í 

starfandi fyrirtækjum.
 Verkefni sem efla umhverfisvæna ímynd Vestfjarða, stuðla að sjálfbærni 

og jákvæðum umhverfisáhrifum
 Verkefni sem hyggjast sækja um í alþjóðlega samkeppnissjóði.

VIÐ ÚTHLUTUN TIL MENNINGARVERKEFNA VERÐUR SÉRSTAKLEGA LITIÐ TIL: 
 Verkefna sem efla samstarf á milli svæða á Vestfjörðum. 
 Verkefna sem skapa störf innan skapandi greina.
 Verkefna sem efla menningarlega fjölbreytni. 

UPPBYGGINGARSJÓÐUR FJÁRMAGNAR EKKI: 
 Fjárfestingar í fyrirtækjum, kaup á lóðum eða húsnæði.
 Kaup á tölvum eða almennan skrifstofubúnaði, nema um stofn og 

rekstrarstyrk sé að ræða.
 Skráningu menningarminja eða forvörslu safngripa. 
 Hefðbundnar bæjarhátíðir, hefðbundna starfsemi íþróttafélaga, 

hefðbundið safnaðarstarf eða hefðbundið menningarstarf innan skóla.
 Styrki sem eingöngu renna til rannsóknarverkefna, frekar er litið til 

verkefna sem snúast um hagnýtingu rannsóknarniðurstaðna eða 
miðlunar á afrakstri rannsókna.

 Kostnaðarliði sem fallið hafa til fyrir  
1. janúar 2021.

Á vefnum vestfirdir.is/uppbyggingarsjodur má finna úthlutunar
reglur og fyrri úthlutanir. Hægt er að sækja um styrki til allt að 
fjögurra ára.



Finna má leiðbeiningar um gerð styrkumsókna á 
vestfirdir.is/uppbyggingarsjodur 

VINNUSTOFUR UM GERÐ UMSÓKNA VERÐA 
HALDNAR SEM HÉR SEGIR

Þriðjudaginn 27. október kl 1719
 ■ Blábankanum, Þingeyri
 ■ Skúrinni, Flateyri
 ■ Á sama tíma er fjarfundur, opinn öllum. Slóðin verður birt á 

Facebook-síðu Vestfjarðastofu samdægurs.

Miðvikudaginn 4. nóvember kl. 1618
 ■ Vestfjarðastofu, Ísafirði
 ■ Ólafshúsi, Patreksfirði
 ■ Á sama tíma er fjarfundur, opinn öllum. Slóðin verður birt á 

Facebook-síðu Vestfjarðastofu samdægurs.

Fimmtudaginn 5. nóvember kl. 1618:
 ■ Djúpinu, Bolungarvík
 ■ Hnyðju, Hólmavík

Starfsmenn Vestfjarðastofu veita ráðgjöf við styrkumsóknir.
Senda má fyrirspurnir á netfangið uppbygging@vestfirdir.is 
eða í síma 450 3053 á almennum skrifstofutíma

Uppbyggingarsjóður er hluti af Sóknaráætlun Vestfjarða og er í umsjón Vestfjarðastofu.

Styrkvilyrði eru veitt með fyrirvara um fjármögnun Sóknaráætlunar Vestfjarða.



UMSÓKNARFRESTUR ER TIL KL. 16:00 
FIMMTUDAGINN 12. NÓVEMBER 2020
Til ráðstöfunar verða alls um 50 milljónir króna.
Sótt er um á vefnum vestfirdir.is/uppbyggingarsjodur

Kallað er eftir umsóknum í Uppbyggingarsjóð 
Vestfjarða fyrir árið 2021

UPPBYGGINGARSJÓÐUR STYRKIR
 ■ menningarverkefni
 ■ atvinnuþróunar og nýsköpunarverkefni
 ■ menningarstofnanir
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