Skaftárhreppur til framtíðar
Úr sjóði Skaftárhrepps til framtíðar er veitt styrkjum til frumkvæðisverkefna í Brothættri
byggð. Umsóknum skal skilað á tölvutæku formi á netfangið framtid@klaustur.is. Þuríður
veitir jafnframt nánari upplýsingar ef þess er óskað, í síma 893-2115

Frestur er til og með 13.apríl 2018
Úthlutunarreglur
1. Umsóknum skal skilað á tölvutæku formi, sjá eyðublað á http://www.klaustur.is/Skaftárhreppur
til framtíðar. Einnig er hægt að fá eyðublaðið sent í tölvupósti.
2. Þeir sem geta sótt um styrk eru lögráða einstaklingar, fyrirtæki, félagasamtök og stofnanir með
heimilisfestu í Sveitarfélaginu Skaftárhreppi. Einnig geta þeir sem standa að verkefnum þar sem
áhrifa gætir fyrst og fremst í Skaftárhreppi sótt um.
3. Umsækjendum er heitið trúnaði varðandi umsóknir þeirra en birtar verða opinberlega hvaða
verkefni eru styrkt, heiti þeirra og upphæð.
4. Verkefni eða sá hluti verkefnis sem styrktur er skal að jafnaði ekki standa yfir lengur en í eitt ár.
Sé um að ræða langtímaverkefni skal gera grein fyrir áföngum í verkefninu og óska einungis eftir
styrk fyrir þeim hluta sem áætlað er að ljúka innan 12 mánaða frá undirskrift samnings um
styrkveitinguna.
5. Samningur er gerður um sérhverja styrkveitingu. Hafi samningur ekki verið undirritaður við
styrkþega að 3 mánuðum liðnum frá tilkynntri úthlutun fellur styrkveitingin sjálfkrafa niður.
6. Styrkir greiðast út eftir framvindu verkefna og samkvæmt samningi. Forsenda greiðslna er að
áfanga- eða lokaskýrsla hafi verið samþykkt. Lokagreiðsla skal ekki vera undir 250 þúsund
krónum.
Þegar úthlutun hefur verið kunngjörð er um að ræða endanlega niðurstöðu. Ekki er hægt að fara
fram á endurmat á einstökum umsóknum.
7. Til ráðstöfunar eru sjö milljónir króna. Verkefnisstjórn getur ákveðið að ráðstafa allri fjárhæðinni
í eitt verkefni. Vorið 2018 er að jafnaði styrkupphæð eigi lægri en fimmhundruð þúsund krónur.
Ekki er krafist mótframlags.

Reglur um styrki í Brothættum byggðum má finna hér:
https://www.byggdastofnun.is/static/files/Brothaettar_byggdir/verklysings/bb2-vidaukiv-styrkirutg-2.2-juni-2017.pdf og mælt er með því að umsækjendur kynni sér þær og hafi til hliðsjónar við
gerð umsóknar til að auka líkur á að umsókn falli að reglunum og styrkur fáist.
Við mat á umsóknum verður tekið mið af hversu vel verkefnið fellur að skilaboðum frá
íbúaþingi 2013 og markmiðum verkefnisins, sjá slóðina;
http://www.byggdastofnun.is/static/files/Brothaettar_byggdir/samantekt-skaftarhreppurlok.pdf
og http://www.klaustur.is/files/Framtidarsyn_til_2020

Einnig verður tekið mið af:
Að vænt útkoma nýtist sem flestum.
Að verkefnið trufli ekki samkeppni.
Að verkefnið leiði til atvinnusköpunar á heilsársgrundvelli.
Að útfærsla verkefnisins sé líkleg til árangurs og þekking/reynsla til staðar.
Að markaðslegar og/eða rekstrarlegar forsendur eru trúverðugar.
Að áhrifa verkefnis gæti fyrst og fremst í Skaftárhreppi.
Að verkefnið hvetji til samstarfs og samstöðu.
Að styrkveiting hafi mikil áhrif á framgang verkefnis.
Nánari upplýsingar eru á www.klaustur.is og www.kbkl.is
Einnig á vef verkefnisins https://www.facebook.com/Skaft%C3%A1rhreppurtilframt%C3%AD%C3%B0ar-1370372202973276/ og á vef Byggðastofnunar.

Styrkhæf verkefni
Styrkhæf
verkefni
eru
rannsóknar-,
þróunarog
nýsköpunarverkefni þar sem markvisst er stefnt að
markaðssetningu nýrrar eða endurbættrar vöru eða þjónustu.
Einnig er heimilt að styrkja stofnfjárfestingu í hvers konar
verkefnum að því gefnu að þau raski ekki samkeppni á
viðkomandi þjónustusóknarsvæði. Enn fremur samfélagseflandi
verkefni önnur en þau sem teljast til lögbundinna og/eða
hefðbundinna verkefna ríkis eða sveitarfélaga.
Nú væri gaman að fá hugmyndir sem snúa að fullvinnslu
þess hráefnis sem fellur til hér en það útilokar ekki önnur
góð verkefni. Verkefnisstjórn horfir með eftirvæntingu fram
til þess að sjá hugmyndaauðgi birtast í umsóknum.

