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ÁHERSLUVERKEFNI SSNE 2020

Heiti verkefnisins
Markmið

Stutt verkefnalýsing
(mikilvægt er að verk- og
kostnaðaráætlanir séu
gerðar fyrir öll verkefni)

Menningar og hrútadagur á Raufarhöfn
Meginmarkmið er að viðhalda vettvang fyrir íbúar á Raufarhöfn og
sauðfjárbændur á svæðinu frá Jökulsá til Bakkafjarðar að koma saman og
styrkja tengsl.
Hrútadagurinn hefur verið haldin á Raufarhöfn undanfarin ár og mun
hann vera haldin í fimmtánda skiptið núna í haust. Í aðdragandi þess hafa
verið haldnir menningardagar sem eru hugsaðir fyrst og fremst fyrir íbúa
á nærsvæðinu. (meðfylgjandi er dagskrá 2019) Um er að ræða
skemmtilegt heit sem eru í 10 daga uþb einn viðburður á dag. Alltaf hefur
verið reynt hafa frítt á sem flesta viðburði til að virkja heimamenn til að
koma.
Búið er að setja upp vísi að dagskrá og þónokkur kostnaður fylgir þessu
öllu, samanber kostnaðaráætlun.
Þar sem líkur eru til þess að erfitt verður að fá stryki í ár frá fyrirtækjum
vegna ástandsins í þjóðfélaginu var ákveðið að sækja um sem
áhersluverkefni.

Framkvæmdaaðili
Samstarfsaðilar
Tengsl við
sóknaráætlun

Hrútavinafélag Raufarhafnar
Norðurþing, ferðaþjónustuaðilar á svæðinu
Hvetja til þess að menningarstarfsemi taki mið af fjölbreytileika.
Efla menningarframboð í jaðarbyggðum
Auka samstarf við bændur og landeigendur.

Tengsl við heimsmarkmið Sameinuðu
þjóðanna

10.2 Eigi síðar en árið 2030 verði öllum gert kleift að taka þátt í félagslífi
og hafaafskipti af efnahagsmálum og stjórnmálum, án tillits til aldurs,
kyns, fötlunar,kynþáttar, þjóðernis, uppruna, trúarbragða, efnahags eða
annarrar stöðu.
Þátttaka íbúa á svæðinu
Menningar og Hrútadagar á Raufarhöfn

Árangursmælikvarðar
Lokafurð
(hver verður lokaafurð
verkefnisins, hver verður
ávinningur samfélagsins?)

Upphaf og lok
verkefnis
Heildarkostnaður

Lok september- byrjun október
2.150.000

(pr. ár á verkefnatíma)

Framlag úr
sóknaráætlun

300.000

(árið 2020 og á hverju ári
eftir það, ef við á)

Mótframlag
(ef við á)

Tengsl við aðrar
opinberar áætlanir
(ef við á)

Styrkir frá fyrirtækjum og sveitarfélaginu.
Aðgangseyrir
Á ekki við
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Kostnaðaráætlun
Tónleikar sunnudagur
Skemmtikraftar, gisting,
ferðakostnaður,uppihald
Námskeið í samstarfi við
Þekkingarnetið
Fjölmenningarkvöldhráefniskostnaður
Tónleikar föstudagur
Skemmtikraftar, gisting,
ferðakostnaður,uppihald
Hrútadagurinn, skemmtun,
utanumhald, leiga á WC, leiga
á húsnæði
Skemmtikvöld laugardagur
Listamenn, starfsfólk, gjöld
Kynningarefni, prentun og fl
Samtals

Kostnaður
80.000

Aðgangseyrir
0

150.000

0

150.000

0

450.000

150.000

350.000

0

850.000

450.000

120.000
2.150.000

