
STEF – THE COMPOSERS‘ RIGHTS SOCIETY OF ICELAND 
Laufásvegur 40 / 101 Reykjavík / Iceland 
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Nótnasjóður - Umsókn 
Umsóknina á að senda hingað: 

 Nótnasjóður (c/o STEF), Laufásvegi 40, 101 Reykjavík.  Einnig er hægt að senda í tölvupósti: info@stef.is 

Umsækjandi 

Nafn: ____________________________________________________ 

Kennitala: ______________________ 

Heimilisfang: ____________________________________________________ 

Símanúmer: ______________________ 

Netfang: ____________________________________________________ 

Ef fleiri en einn meðlimur STEFs standa að verkefninu, gerið grein fyrir nöfnum þeirra og kennitölum hér: 

     Hakið hér við ef um nýliðastyrk er að ræða.          Upphæð sem sótt er um: _________________________ 

Upplýsingar um umsækjanda/umsækjendur (ferilskrá, hámark 300 orð): 
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Upplýsingar um verkefnið (ekki lengra en 500 orð): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kostnaðaráætlun: 

 

 

 

 

 
 

Áætlaður tími til verkefnisins og áætluð lok þess:   

 

 

 

Hefur umsækjandi hlotið styrk úr þessum sjóði áður?:               Já                Nei 

 

Ef já, hvenær var það síðast?: ______________________________________ 
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Mun umsækjandi sækja um styrki víðar:                Já                Nei 

Ef já, í hvaða sjóði aðra?: 

 

 

 

Er eitthvað annað sem umsækjandi vill koma á framfæri eða láta fylgja með umsókninni (t.d. vefslóðir):  

 

 

 

 

 

 

Upplýsingar um bankareikning sem umsækjandi vill fá greitt inn á hljótist styrkur: 

 

 

 

 

Staður og dagsetning: __________________________________________________ 

 

Undirritun umsækjenda (ef umsóknin sendist með pósti): 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

- Athygli er vakin á að umsækjendur ábyrgjast að verkefnið svari til lýsingarinnar og að framvinda verði 
með þeim hætti sem hér er lýst. Styrkur sjóðsins við verkefnið er bundinn þeirri forsendu að verkefnið 
og framvinda þess verði í samræmi við lýsingu og áætlanir.  

- Stjórn sjóðsins getur ákveðið að skipta útgreiðslu styrkja þannig að útgreiðsla sé bundin framvindu 
verkefnisins. 

- Sérstök athygli er vakin á því að styrkir sjóðsins eru framtals- og skattskyldir. Launamiðar verða gefnir 
út á styrkþega í lok árs. 
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