UMSÓKN UM STYRK – ÞÁTTTAKA Í ÍÞRÓTTASTARFI

Umsóknareyðublað
Hægt er að fylla umsóknina út og senda hana sem viðhengi á netfangið:

mannrettindi@reykjavik.is
Vinsamlega
fyllið út umsókn og sendið í sem viðhengi á netfangið: if@ifsport.is cc annak@ifsport.is
Mannréttindaráð veitir styrki tvisvar á ári. Markmiðið með styrkjum mannréttindaráðs er að styðja
Skil umsókna fyrir 20. janúar 2020
við hvers kyns sjálfsprottið starf, starfsemi frjálsra félagasamtaka og framtak einstaklinga á sviði
mannréttinda
sem stuðlar
að efla
farsælli
þróun borgarsamfélagsins,
jafnræði
borgarbúa
og fjölbreytilegu
Markmiðið
með styrknum
er að
heilbrigði
fatlaðs fólks og auka
möguleika
íþróttafólks
með
mannlífi.
Að
sama
skapi
að
styðja
við
hvers
konar
starf
sem
vekur
athygli
á
eða
stendur
vörð
umvið
fötlun/sérþarfir á þátttöku í íþróttastarfi, styðja við starf á sviði íþrótta fatlaðra og efla samstarf
grundvallarréttindi borgarbúa.

almenn íþróttafélög. Markmiðið er einnig að hvetja til rannsókna á þessu sviði, þróunar nýrra greina,
námskeiða og að styðja við hvers konar hugmyndir sem stuðla að virkni og þátttöku einstaklinga með
fötlun/sérþarfir í íþróttastarfi á Íslandi. Félög/deildir, þjálfarar og einstaklingar geta sótt um styrki.
Ath. Hægt er að sækja um styrk vegna verkefna sem eru í gangi og þurfa stuðning og vegna nýrra verkefna

Sótt er um styrk vegna verkefnisins:

Nafn styrkumsækjanda:
Heimilisfang:

Kennitala:
Póstnúmer:

Staður:

Netfang:

Nafn tengiliðar ef annar en umsækjandi

Heimilisfang:

Banki

Kennitala:

Póstnúmer:

Hb

Tilgreinið styrkupphæð sem sótt er um:

Lýsing á verkefni –- Markhópur – Stutt og hnitmiðuð lýsing
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Staður:

Reikningsnúmer

Markmið verkefnis;

Óskað er eftir ítarlegri lýsingu og markmiðum verkefnis

Hvers vegna er ástæða til að styrkja þetta verkefni?

Verk- og tímaáætlun:

Önnur fjármögnun eða starfsemi og gögn því til stuðnings*:

Kostnaðaráætlun (tekjur):

Kostnaðaráætlun (gjöld):

Annað sem umsækjandi vill koma á framfæri:
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Umsækjandi ábyrgist að styrkveiting verði nýtt í framkvæmd verkefna skv. lýsingu og að
framvinda verði skv. framlagðri áætlun.
Styrkþegar munu þurfa að skila inn greinargerð til ÍF um framvindu verkefnis og ítarlegri
samantekt um framkvæmd verkefnis við verkefnalok.
ÍF áskilur sér rétt til að afturkalla eða skerða styrkveitingu sé styrkur ekki nýttur til verkefna í
samræmi við verkefnalýsingu og áætlun á umsóknarblaði.
Verkefnið er styrkt af félagsmálaráðuneytinu
í tengslum við framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks 2017-2021.

Umsókn ásamt fylgigögnum ef eru, skal skilað til IF fyrir 20. janúar 2020
Íþróttasamband fatlaðra, Íþróttamiðstöðin Laugardal s 5144080
Netfang if@ifsport.is cc annak@ifsport.is

Svör verða staðfest til umsækjenda fyrir 10. febrúar 2020
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