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SKAPANDI HÚSNÆÐI – UMSÓKN 
 
Ath. vistaðu skjalið á þína tölvu áður en þú byrjar að fylla út.  
Umsókn sendist sem viðhengi á netfangið skapandi@reykjavik.is fyrir lok dags. 22. júní 2020. 
 

Nafn umsækjanda: __________________________________________ Kennitala: _______________  

Heimilisfang: ___________________________________  Póstnr. og staður: ____________________ 

Nafn tengiliðs: ___________________________________________  Sími: ______________________  

Netfang: __________________________________________ 

 

Verkefnið – verkefnalýsing og framtíðarsýn  
Auk verkefnalýsingar má gjarnan lýsa framtíðarsýn starfseminnar og hvernig hún tengist því samfélagi 
og umhverfi sem fyrir er og hvaða gildi starfsemin hefur fyrir það. Einnig má gjarnan tilgreina 
mögulega samstarfsaðila. Hver er viðskiptahugmyndin? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Undir hvaða skilgreiningu fellur fyrirhuguð starfsemi eða verkefni: 

___ Listsköpun       ___ Framleiðsla  ___ Nýsköpun      ___ Sprotafyrirtæki   
 
___ Kvikmyndagerð   ___ Annað,hvað:____________________________________ 
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Fjármagn – leiga og mögulegar endurbætur á húsnæði 

Hvað getur verkefnið greitt í leigu per. mánuð? _________________________________________  

Vakin er athygli á að auk leigu koma rekstrargjöld húsnæðis s.s. hiti og rafmagn í hlut leigjanda. 

 

Hvernig verður verkefnið fjármagnað?  Áætlaðar rekstartekjur og gjöld.     

 
 
 

 
Stærð húsnæðis sem óskað er eftir: __________________________________________________ 

Tímabil sem húsnæðið verður notað: _________________________________________________ 

Hvaða húsnæði kemur einkum til greina:  

Gufunes 

___ Skrifstofubygging á tveimur hæðum – A 

___ Verkstæðis og skrifstofubygging – B  

___ Iðnaðarhús á fjórum hæðum – C 

___ Skemma 02 – D 

___ Skemma 03 – E 

Bryggjuhverfi 

___ Skrifstofubygging á einni hæð – Sævarhöfði 31, matshluti 01  

___ Verkstæðisbygging – Sævarhöfði 31, matshluti 02  

___ Rúmgóð mötuneytisbygging – Sævarhöfði 31, matshluti 14   

___ Skrifstofubygging á einni hæð – Sævarhöfði 33, matshluti 01   

___ Verkstæðisbygging – Sævarhöfði 33, matshluti 02   

 
Skerjafjörður 

___ Verkstæðisbyggingar  (Fasteignanúmer: F2029265)  
 

Nánar um það húsnæði sem óskað er eftir að taka á leigu:  
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Lýsing á mögulegum endurbótum húsnæðis sem leigjandi sér fyrir sér að ráðast í og er hægt að sjá 
sem endurgjald til móts við lægri leigu : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Annað sem umsækjandi vill láta koma fram: 
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