Ertu með
góða hugmynd?
Uppbyggingarsjóður Austurlands
auglýsir eftir umsóknum fyrir árið 2019

SÓKNARÁÆTLUN
AUSTURLANDS

Hlutverk Uppbyggingarsjóðs er að styrkja menningar-, atvinnu- og nýsköpunarverkefni sem
falla að Sóknaráætlun Austurlands. Auk þess veitir sjóðurinn stofn- og rekstrarstyrki til
menningarmála.
Uppbyggingarsjóður Austurlands er samkeppnissjóður og miðast styrkveitingar við
árið 2019. Ein úthlutun verður árið 2019.
Umsóknarfrestur er til kl. 12:00 á hádegi þann 30. nóvember 2018. Opnað verður fyrir
umsóknir úr Uppbyggingarsjóði Austurlands á rafrænni upplýsingagátt á heimasíðu Austurbrúar
fimmtudaginn 1. nóvember kl. 12:00 á hádegi www.austurbru.is eða á https://soknaraaetlun.is/.
Þaðan fara umsækjendur í gegnum innskráningu með íslykli eða rafrænum skilríkjum.
Mikilvægt er að sækja um í nafni verkefnisins/stofnunar en ekki á einkakennitölu verkefnastjóra.
Frekari upplýsingar um umsóknarferlið, úthlutunarreglur 2019, Sóknaráætlun Austurlands og
fleira er að finna á heimasíðu Austurbrúar – www.austurbru.is - en auk þess er hægt að hafa
samband við starfsstöðvar Austurbrúar í síma 470 3800.
Áhersla Uppbyggingarsjóðs Austurlands fyrir árið 2019 er matur og matarmenning. Sérstaklega
verður tekið tillit til umsókna þar sem matarauður, saga matvælaframleiðslu og hefðir ásamt
nýtingu staðbundins hráefnis yrði notað til verðmætasköpunar í matarferðaþjónustu, vöruþróun
og ímyndaruppbyggingu Austurlands. Leiðarljósið við mat á umsóknum verður m.a. sjálfbær
framreiðsla og minnkun matarsóunar í anda heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna.
Vinnustofur á eftirtöldum stöðum þar sem hægt verður að fá ráðgjöf og aðstoð við gerð
umsókna:
Vopnafirði,
Stöðvarfirði
Borgarfirði eystri
Djúpavogi
Neskaupstað
Seyðisfirði
Egilsstöðum

14. nóvember
15. nóvember
19. nóvember
20. nóvember.
21. nóvember
22. nóvember
26. nóvember

kl. 13:00 – 15:00 í Kaupvangi
kl. 13:00 – 15:00 í Sköpunarmiðstöðinni
kl. 13:00 - 15:00 í Fjarðaborg
kl. 13:00 – 15:00 í Djúpinu (Sambúð)
kl. 13:00 – 15:00 í Kreml
kl. 13:00 – 15:00 í Silfurhöllinni
kl. 14:00 – 18:00 á Vonarlandi

Athugið að nauðsynlegt er að skrá sig á vinnustofurnar og viðveru fyrirfram með því að senda póst
á tinna@austurbru.is a.m.k. tveim dögum fyrir skráða dagsetningu.
Mikilvægt er að umsækjendur kynni sér vel úthlutunarreglur og Sóknaráætlun Austurlands auk
þess sem matsblað vegna mats á umsóknum er aðgengilegt á heimasíðu Austurbrúar. Þá er hægt
að skoða leiðbeiningar við gerð umsókna á heimasíðunni undir uppbyggingarsjóði.
http://www.austurbru.is.
Frekari upplýsingar veita
Signý Ormarsdóttir signy@austurbru.is og Tinna Halldórsdóttir tinna@austurbru.is.
austurbru.is

