
Fjárframlag til 
íþróttahreyfingarinnar

Tillögur vinnuhóps ÍSÍ



Vinnuhópurinn

• Vinnuhópurinn skipaður 25. mars
• Tillögum skilað 6. apríl (drög)
• Lokaskil á tillögum 20. apríl
• Tillögurnar samþykktar í framkvæmdastjórn ÍSÍ 21. apríl
• Greiðslur til íþróttafélaga 18. maí vegna almennu aðgerðanna
• Auglýst eftir umsóknum vegna sértæku aðgerðanna 26. maí
• Umsóknarfrestur til 15. júní og svo framlengdur til 19. júní
• Úthlutun kynnt 3. september



Tillögur vinnuhópsins

Vinnuhópurinn lagði til tvær leiðir við úthlutun á 450 milljónum sem 
greiddar voru til íþróttahreyfingarinnar í fyrsta lið aðgerða 
ríkisstjórnarinnar til að bæta tjón vegna samkomutakmarkana.

A) Almennar aðgerðir - sem tók mið af iðkendafjölda 6-18 ára. Ekki þurfti að 
skila inn umsóknum. Úthlutun var alls 300 milljónir til 214 íþrótta- og 
ungmennafélaga.

B) Sértækar aðgerðir - sem tók mið af tekjufalli vegna samkomubanns. 
Umsóknaferli þar sem skila þurfti inn ítarlegum fylgigöngum. Úthlutun var 
alls 150 milljónir króna.



Almennar aðgerðir

Markmið aðgerðarinnar
- bregðast strax við
- ekki íþyngjandi
- koma í veg fyrir rof í starfsemi íþróttafélaganna
- öflugt barna- og unglingastarf endurspeglar oftar en ekki öflugt 

afreksstarf
- fjármunir beint til aðalstjórna íþróttafélaganna
- fjármagnið ekki skilyrt eða eyrnamerkt ákveðnum hópi



Sértækar aðgerðir

• Úthlutað á grundvelli umsókna
• Tímabil viðburða sem voru styrkhæfir var frá 1.mars -1.júní. Þeir 

viðburðir sem ákveðið var innan tímabilsins að fella niður eða breyta 
verulega umfangi þeirra, en áttu að fara fram utan tímabilsins féllu 
undir þessa úthlutun

• Skila þurfti fjárhagslegum upplýsingum ásamt fylgigögnum.
• Vinnuhópurinn setti fram úthlutunarreglur



Sértækar aðgerðir

Umsóknir voru flokkaðar eftir eðli þeirra viðburða sem sótt var um:

Flokkur A- tekjutap vegna íþróttaviðburða sem skipulagðir voru af 
alþjóðasamböndum og/eða sérsamböndum(Íslandsmót) sem fóru ekki fram eða 
tóku verulegum breytingum.
Flokkur B - tekjutap vegna íþróttaviðburða sem skipulagðir voru fyrir yngri iðkendur
eða almenning sem fóru ekki fram eða tóku verulegum breytingum.
Flokkur C- tekjutap vegna annarra þátta í tekjuöflun viðkomandi umsækjanda.



Sértækar aðgerðir

• Alls bárust 98 umsóknir vegna sértækra aðgerða.
• Heildarupphæð umsókna voru tæpar 700 milljónir krónur.
• Umsóknir sem ekki uppfylltu skilyrði að mati vinnuhópsins voru 

fimm.
• Einn umsækjandi dró umsókn sína til baka.
• Fjöldi gildra umsókna sem féllu utan skilgreinds tímabils voru tvær.



Sértækar aðgerðir

• Vinnuhópurinn fór yfir allar umsóknir og mat þær og flokkaði 
samkvæmt þeim úthlutunarreglum sem settar voru.

• Styrkveitingar í hverjum flokki fyrir sig voru eftirfarandi:

A flokkur – 45%
B flokkur – 30%
C flokkur – 15%

150 milljónir skiptust á milli 90 umsækjenda.



Að lokum

• Réttar upplýsingar aðgengilegar
• Mikilvægi fjárhagsupplýsinga og framsetning þeirra
• Iðkendatölur

• Allar upplýsingar um störf vinnuhópsins og úthlutanir eru að finna á 
heimasíðu ÍSÍ


