Íverksetan
Hevur tú hug at gerast tín egni arbeiðsgevari?
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Hevur tú hug at gerast
tín egni arbeiðsgevari ?
Umhugsað so møguleikan fyri at stovna títt
egna virki.
Tú hevur møguleika fyri at søkja um
íverksetanarstuðul, um tú hevur avbjóðingar, ið gera tað trupult hjá tær at koma
í arbeiði. Tað at hava niðursett arbeiðsføri
nýtist ikki at verða nøkur forðing fyri, at
tú kanst gerast tín egni arbeiðsgevari.
Hevur tú eitt gott hugskot og áræði, kann
íverksetanarstuðul verða tín møguleiki fyri
at luttaka aftur á arbeiðsmarknaðinum.

Hvør kann søkja?
Um tú hevur niðursett arbeiðsføri, ið ger
at tú ikki, ert førur fyri at uppihalda tær
og tínum, kanst tú søkja um íverksetarastuðul. Endamálið við stuðlinum er, at tú
gerst fíggjarliga sjálvbjargin.

Innan 6 mánaðir eftir at lánið er veitt,
skalt tú byrja at gjalda lánið aftur, og tann
mánaðarliga upphæddin fyri afturgjaldið
er 1/96 av lánsupphæddini.
Eisini kann Almannaverkið veita tær
fíggjarligan stuðul til uppihalds, umframt rentufría lánið. Talan er um stuðul
til uppihalds sambært § 12 í lóg um arbeiðsfremjandi tiltøk. Upphæddin av
uppihaldsveitingini er tengd at aldri,
uppihaldsskyldu mótvegis børnum og
um tú ert sambúgvandi við øðrum. Uppihaldsveitingin kann veitast í eitt styttri
tíðarskeið, vanliga ikki meiri enn í 6 mánaðir.
Sum íverksetanarstuðul er eisini møguleiki fyri at søkja um stuðul til eitt styttri
førleikagevanadi skeið, sum er viðkomandi fyri íverksetanarætlanina.

Hvussu søki eg
Treytir
Tað er ein treyt, at tú hevur neyðugu
fakligu og handilsligu fyritreytirnar fyri
at reka eitt virki. Eisini er ein treyt, at tú
gert eina ætlan, sum lýsir hvussu stovnan
og rakstur verða framd.

Fyri at søkja um íverksetarastuðul, skalt
tú lata inn umsóknarblað um arbeiðsbúgving. Tú ert altíð vælkomin at venda
tær til Almannaverkið, ið veitir tær ráð
og vegleiðing um møguleikan fyri íverksetanarstuðli.

Lóggávan
Um íverksetanarstuðulin
Íverksetanarstuðulin verður veittur sum
eitt rentufrítt lán. Stuðulsupphæddin
kann í mesta lagi vera 50.000 kr. og lánið
skal tryggjast við tinglýstum veðhaldi um
gjørligt.
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Íverksetanarstuðul verður veittur sambært
§ 20 í lóg um arbeiðsfremjandi tiltøk.
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Fá meira at vita
Vilt tú hava meira at vita um møguleikarnar,
kanst tú seta teg í samband við Viðskiftadepilin
hjá Almannaverkinum.
Umsóknarbløð eru at finna á heimasíðuni
www.av.fo, undir oyðibløð.
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