
Umsókn um ráðningarstyrk
Skv. reglugerð nr. 1224/2015 um þátttöku atvinnuleitenda sem tryggðir eru innan atvinnuleysistryggingakerfisins 

í vinnumarkaðsaðgerðum og greiðslu styrkja úr Atvinnuleysistryggingarsjóði 

Hve margir starfa hjá fyrirtækinu í dag og í hve miklu starfshlutfalli? 

Starf /verkefni sem sótt er um ráðningarstyrk fyrir: 

Hæfniskröfur starfsmanns/starfsmanna: 

Annað: 

Umsókn þarf að fylgja: Yfirlit yfir skil á staðgreiðsluskilagreinum síðustu sex mánaða og yfirlýsing 
um skuldastöðu við ríkissjóð. Umsókn og fylgigögn skal senda á vinnumidlun@vmst.is. 

Opinberir aðilar þurfa ekki að skila fylgigögnum. 

Fyrirtækið staðfestir hér með að hafa kynnt sér III. kafla reglugerðar um vinnumarkaðsúrræði nr. 1224/2015, ásamt 
upplýsingum um skilyrði og verklag fyrir ráðningu einstaklings í vinnumarkaðsúrræði. 

Skilyrði fyrir greiðslu ráðningarstyrks eru meðal annars: 

a. að ráðning viðkomandi atvinnuleitanda feli í sér aukningu á starfsmannafjölda atvinnurekanda,
b. að hlutaðeigandi atvinnurekandi hafi a.m.k. einn starfsmann á launaskrá áður en atvinnuleitandi er ráðinn,
c. að atvinnurekandi hafi síðastliðna sex mánuði ekki sagt starfsmönnum upp störfum sem gegnt höfðu starfi

sem fyrirhugað er að ráða viðkomandi atvinnuleitanda til að gegna.

Nafn fyrirtækis, stofnunar, sveitarfélags: Kennitala fyrirtækis, stofnunar, sveitarfélags: 

Heimilisfang: Póstnúmer og staður: 

Nafn tengiliðar: 

Sími/GSM: 

Netfang tengiliðar: 

Fjöldi starfsmanna  sem sótt er um fyrir: 

Hefur fyrirtækið áður sótt um ráðningarstyrk hjá 
Vinnumálastofnun:     Já    Nei 

Ef já þá hvenær? 

Hefur fyrirtækið sagt upp starfsmönnum síðustu 
6 mánuði:      Já    Nei 
Ef já - um hvaða störf var að ræða og hverjar voru ástæður uppsagna/r? 

Dags. _______

Ath: Opinberir aðilar þurfa ekki að fylla út næstu reiti þar sem 
spurt er um starfsmannaveltu.

margret
Typewritten Text

margret
Typewritten Text


	Nafn Atvinnurekanda Umsækjandi um styrkgreiðslur: 
	Kennitala: 
	Heimilisfang: 
	Póstnúmer og staður: 
	Nafn tengiliðar: 
	Veffang fyrirtækis: 
	SímiGSM: 
	Netfang tengiliðar: 
	Fjöldi starfsmanna sem sótt er um fyrir: 
	Samningstímabiltímabil verkefnis: 
	Nei: Off
	Hefur fyrirtækið sagt upp starfsmönnum síðustu: Off
	Nei_2: Off
	Ef já þá hvenærHefur fyrirtækið sagt upp starfsmönnum síðustu 6 mánuði Já Nei: 
	Ef já um hvaða störf var að ræða og hverjar voru ástæður uppsagnar: 
	Hve margir starfa hjá fyrirtækinu í dag og í hve miklu starfshlutfalli: 
	Lýsing á starfiverkefni sem sótt er um samning fyrir: 
	undefined: 
	Annað: 
	Hefur fyrirtækið áður sótt um úrræði hjá: Off


