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STUÐUL TIL 
MYNDLISTAFÓLK 
 Tilskilað Mentamálaráðnum 

Journal nr. 

A) 
Persónsupplýsingar 

 (spjaldrastavir) 

Føðingardagur:  

 
V-tal/P-tal  

Fornavn/Felag:  Eftirnavn:  

 

 
Bústaður 

Co.:  

Gøta:  Telefonnr.:  

Postrúm:  Telefax:  

Bygd/býur:  Teldupost:  

 

 
B) 
Stuðul verður goldin um Føroya Gjaldstovu 

Peningastovnur:  

Kontunr. umsøkjarans: Skrás.nr.:  Kontunr.:  

 

 
C) 
Søkt verður um stuðul til (set X við viðkomandi studning) 

   Útbúgving    Skeið    Námsferð 

 

GG! Stuðul fæst ikki til útbúgvingar, sum eru stuðulsheimilaðar hjá Studna, uttan mun til hví Studni ikki játtar 

(t.d. um allur stuðulin er brúktur). 

 

 
D) 
Frágreiðing um útbúgving, eftirútbúgving ella námsferð 

 

Frágreiðing um útbúgving, eftirútbúgving ella námsferðina, ið ætlanin er at nýta peningin til: 
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E) 
Útbúgvingarførleikar 

Stutt lýsing av viðkomandi útbúgvingarførleikum hjá umsøkjara: 

 

 

 
F) 
Fíggjarætlan 

Mettar útreiðslur og mettar inntøkur: 

Útreiðslur:  Annar stuðul:  

  

  

  

Tilsamans:  Tilsamans:  

 

Samlaður fíggjartørvur:  

Søkt verður um kr.:  

 

 
G) 
Aðrar upplýsingar av týdningi fyri viðgerðina 

Grundgev fyri, hví stuðul eigur at verða játtaður til endamálið: 

 

 

 
H) 
Hjáløgd skjøl 

Hjáløgd skjøl (vinarliga nevn hesi): 

 

 

 
I) 
Váttan 

Undirskrift hjá umsøkjara 
 

 

____________________________ 
Dagfesting 

 

 
 

 

____________________________ 
Undirskrift umsøkjarans 
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VEGLEIÐING 
STUÐUL TIL MYNDLISTAFÓLK 
 
A) 
Persónsupplýsingar og Bústaður 
Fyri at kunna gjalda játtaðan stuðul til privatpersón, skal føðingardagur og p-tal upplýsast. Er umsøkjarin sjálvstøðugur 

vinnurekandi verður møguligt v-tal upplýst. 

GG! Samsvar skal vera millum navn á umsøkjara og navn á kontohavara í teigi B 

 

B) 
Stuðul verður goldin um Føroya Gjaldstovu 
Samsvar skal vera millum teig A og B, t.e. millum navn á umsøkjara og navn á kontuhavara. 

 

C) 
Søkt verður um stuðul til  
Her verður upplýst, um søkt verður um útbúgving, skeið ella námsferð. 

GG! Stuðul fæst ikki til útbúgvingar, sum eru stuðulsheimilaðar hjá Studna, uttan mun til hví Studni ikki játtar 

(t.d. um allur stuðulin er brúktur). 

 

D) 
Frágreiðing um útbúgving, skeið ella námsferð 
Frágreiðing um høvuðsinnihaldið. Herundir t.d. eisini 

- hví farið verður undir útbúgvingina, skeiðið ella námsferðina 

- hvørji úrslit ein væntar at røkka 

- nær og hvar útbúgvingin verður 

- hvønn týdning mett verður, at útbúgvingin hevur  

 

E) 
Útbúgvingarførleikar 
Ein stutt lýsing av viðkomandi útbúgvingarførleikum hjá umsøkjara. Er talan um skeið ella námsferð verða aðrar 

útbúgvingar, ið ein hevur frammanundan, nevndar. Er talan um vanliga útbúgving, verða t.d. skeið í myndlist og annað 

viðkomandi nevnt. 

 

F) 
Fíggjarætlan 
Heitt verður á umsøkjaran at hava so neyvar upplýsingar sum gjørligt og at halda seg til dagsins kostnað, t.d. á 

ferðaseðlum, gisting o.ø. Um serlig avtala er gjørt við ávísan tænastuveitara, eigur hetta at viðmerkjast.  

Inntøkurnar eru at skilja sum stuðul, ið annar stuðulsveitari hevur latið, ella tað, ið ein roknar við at fáa, so 

fíggjarætlanin javnvigar.  

Fíggjartørvurin er at skilja sum munurin á útreiðslu- og inntøkuteigunum. 

GG! Teigurin ”søkt verður um kr.” eigur altíð at upplýsast. 

 

G) 
Aðrar upplýsingar av týdningi fyri viðgerðina 
Grundgev fyri, hví stuðul eigur at verða játtaður til endamálið: 

Eru serlig atlit, ið ein metir hevur týdning fyri umsóknina, so er møguligt at nevna hesi í teigi E. Hetta kundi t.d. verið, 

at útbúgvingin ella námsferðin styrkir um yrkismøguleikarnar, ella at førleikamenningin skal nýtast í seinni frálæru 

innan hetta økið, o.s.fr. 

 

H) 
Hjáløgd skjøl 
Um ein velur at senda skjøl saman við oyðublaðnum, t.d. eina útgreinaða fíggjarætlan, eitt CV ella ummæli o.s.fr., eiga 

hesi at verða nevnd í teigi F. 

 

I) 
Váttan 
Vinarliga vátta og dagfest umsóknina, áðrenn hon verður send Mentamálaráðnum. Um umsóknin verður send 

Mentamálaráðnum við telduposti, verður navnið á umsøkjaranum roknað sum váttan ístaðin.  

GG! Umsóknir, ið eru latnar inn, eftir at freistin er úti, verða ikki viðgjørdar. 


