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Vantar þig aðstoð?
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veita nánari upplýsingar 

og aðstoða við gerð umsókna 



Markmið með leiðbeiningunum

• Að gefa umsækjendum hagnýt ráð við gerð umsókna. 

• Að auka möguleika umsækjenda á að fá styrki úr sjóðum.

• Að bæta gæði umsókna með því að umsækjendur auki hæfni 
sína í að sækja um styrki.

• Að fækka umsóknum sem eru ófullkomnar, gallaðar, ógildar 
eða á skjön við reglur.



Vandaðar umsóknir taka tíma!
• Umsóknir endurspegla yfirleitt tímann sem lagður er í gerð 

þeirra. Ekki byrja að skrifa umsókn á síðasta degi 
umsóknarfrests (verið að minnsta kosti búin að grandskoða
eyðublaðið, lesa reglur og hugsa málið vandlega áður, svo 
ekkert komi á óvart á síðustu stundu). 

• Betur sjá augu en auga! Vinnið saman, myndið hóp til að gera 
umsóknir, það er margfalt meiri hætta á mistökum ef einn aðili 
sér alfarið um umsóknargerð. Látið lesa umsóknir yfir, 
efnislega, uppsetningu og varðandi málfar og stafsetningu. 

• Það er samkeppni um fjármagnið í sjóðum, þið þurfið að selja 
úthlutunarnefnd hugmyndina ykkar. 



Úthlutunarreglur og leiðbeiningar
• Lesið úthlutunarreglur VEL og VANDLEGA – þær segja til um 

hvernig verkefni eru styrkt. Stundum kemur í ljós að einstakar 
umsóknir eða hugmyndir passa ekki í viðkomandi sjóð. 

• Skoðið fyrri úthlutanir viðkomandi sjóðs.

• Eftir þessa undirbúningsvinnu er tekin ákvörðun um hvort lögð 
er vinna og tími í að gera umsókn eða ekki!
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Styrkjadagbók er frábær hugmynd!

• Gott er að halda styrkjadagbók fyrir einstakar stofnanir eða 
verkefni. 

• Í hana er gagnlegt að skrá hvaða styrki hefur verið sótt um, 
hvenær, hvaða upphæð og til hvaða verkefna. Einnig hvaða 
niðurstaða fékkst og hvenær. Ennfremur samskipti og 
eftirfylgni við viðkomandi sjóð, skil á skýrslum og annað sem 
máli skiptir. 

• Styrkjadagbók verður með tímanum gagnlegt hjálpartæki. 



Yfirbragð umsókna skiptir máli!
• Trúverðugleiki er algjört lykilatriði. Í umsóknum þurfið þið að 

sýna fram á og sannfæra úthlutunarnefndina um að verkefnið 
geti orðið að veruleika og skilað þeim afrakstri sem að er 
stefnt. Einnig að aðstandendur þess hafi burði til að 
framkvæma verkefnið með sóma. 

• Verið raunsæ og nákvæm. Fólkið sem fer yfir umsóknir spyr sig 
aftur og aftur: Er verkefnið í heild raunhæft? Eða einstakir liðir 
umsókna, t.d. fjárhagsáætlun, tímarammi o.s.frv.? Aflið 
upplýsinga, t.d. um kostnaðarliði og annað sem þörf er á.  

• Verið jákvæð og bjartsýn, sýnið að ykkur þyki vænt um ykkar 
eigin verkefni og þið sjálf hafið trú á að framkvæmdin takist.



Hugsum nú aðeins um „nefndina“!
• Úthlutunarnefnd les mikinn fjölda umsókna á stuttum tíma. 

Þess vegna þarf umsækjandi að …
• … nota umsóknareyðublaðið, fylla út alla liði með hnitmiðuðum texta og hafa 

þar allar lykilupplýsingar. Ekki segja bara „sjá fylgiskjöl“ í reiti fyrir einstaka liði 
og láta nefndarmenn þurfa að leita í þeim að grunnupplýsingum.

• … skrifa skýrt og skilmerkilega. Kynna verkefnið, umsækjanda og afraksturinn, 
eins og nefndarmenn hafi aldrei lesið um þetta þrennt áður.

• … gera vandlega grein fyrir ávinningnum, útkomunni eða afrakstrinum. Það er 
alltaf einhver í úthlutunarnefndum sem dáir hina mælanlegu mælikvarða.

• … setja fram raunhæfar kostnaðartölur (ekki ýkja). Það er alltaf einhver í 
úthlutunarnefndum sem hefur mikla þekkingu á hvað hlutir kosta og hvaða 
tíma vinna við ólíka verkþætti tekur.

• … benda sjálfur í umsókninni á alla jákvæða þætti og tengingar, nefndarmenn 
taka við ógrynni upplýsinga og þeim gefst ekki tími til að upphugsa slíkt sjálfir. 



• Skrifið einfaldan og skýran texta. Passið að yfirlesari átti sig fljótt á 
því um hvað verkefnið snýst en varist langlokur um aukaatriði. Passið 
líka að lýsing sé ekki um of.

• Nýtið leiðbeiningar á umsóknareyðublaðinu (smáa letrið).

• Beinið sjónum að verkefninu sjálfu:
• Bakgrunnur verkefnisins, aðstandendur og forsaga, hver er staðan?
• Tilgangur og markmið, hvað á að gera?
• Hver er afrakstur eða niðurstaða verkefnisins?
• Hvaða ávinningi á verkefnið að skila?
• Bendið á alla þætti sem styrkja umsóknina, t.d. efnahagslegan og samfélagslegan 

ávinning, nýsköpunargildi, sérstöðu, samstarfsaðila, gerið einnig grein fyrir hvernig 
hún passar við áherslur og markmið sjóðsins.
























