Matsblað
Verklýsing

A

Áætlun um fjármögnun er óskýr og ótrúverðug

Áætlun um fjármögnun er skýr en ótrúverðug.

Áætlun um fjármögnun er skýr og trúverðug.

Kostnaðaráætlun er óskýr og óraunhæf.

Kostnaðaráætlun er skýr en óraunhæf.

Kostnaðaráætlun er skýr og raunhæf.

Verk og tímaáætlanir eru ekki fullnægjandi.

Framkvæmd verkefnis áætluð innan árs frá úthlutun en
verkáætlun ekki skýr.

Tíma og verkáætlun er góð og áætluð framkvæmd innan
árs frá úthlutun.

Sóknaráætlun

Engin tenging er við markmið Sóknaráætlunar hvað varðar
samfélag, menningu, atvinnu og umhverfi.

Illa rökstudd tenging en getur þó fallið undir markmið
Sóknaráætlunar hvað varðar samfélag, menningu, atvinnu og
umhverfi.

Skýr tenging er við eitt eða ﬂeiri markmið Sóknaráætlunar hvað varðar samfélag, menningu, atvinnu og umhverfi.
Verkefnið fer fram á Austurlandi og umsækjandi býr á
Austurlandi.

Staðsetning

Verkefnið fer fram á Austurlandi en umsækjandi hefur enga
tengingu við Austurland.

Verkefnið fer fram á Austurlandi en umsækjandi býr ekki á
Austurlandi en hefur sterka tengingu við Austurland.

Verkefnið fer fram á Austurlandi og umsækjandi býr á
Austurlandi.

Samstarf

Samvinna/samstarf óverulegt eða ekki fyrir hendi. Ekki eru
tengsl við fag– eða fræðastofnanir.

Samvinna/samstarf tveggja aðila að einhverju leyti. Einhver
tengsl eru við fag– eða fræðastofnanir

Samvinna/samstarf skýrt milli tveggja eða fleiri aðila.
Sterk tengsl við fag– eða fræðastofnanir

Áhrif

Verkefnið hefur lítil samfélagsleg áhrif hvað varðar menningu
og/eða atvinnulíf og virði þess fyrir samfélagið óljóst.

Nokkrar líkur á jákvæðum samfélagslegum áhrifum hvað
varðar menningu og/eða atvinnulíf og hefur virði fyrir
samfélagið. Verkefnið takmarkast við ákveðið svæði.

Miklar líkur á jákvæðum samfélagslegum áhrifum hvað
varðar menningu og atvinnulíf. Verkefnið er verðmætt
fyrir samfélagið. Verkefnið nær yfir stórt svæði í
landshlutanum eða allt Austurland.

Hæfni

Þekkingu og reynslu umsækjanda (og samstarfsaðila) er ekki
lýst á þann hátt í umsókn að það styðji við að verkefnið verði
unnið á fullnægjandi hátt.

Þekkingu og reynslu umsækjanda (og samstarfsaðila) er lýst
á þann hátt í umsókn að líkur eru á að umsækjandi geti fram–
kvæmt verkefnið á fullnægjandi hátt.

Þekkingu og reynslu umsækjanda (og samstarfsaðila)
er lýst á þann hátt í umsókn að mjög líkleg þykir að
umsækjandi geti framkvæmt verkefnið á sannfærandi
og fullnægjandi hátt.

Líkur

Litlar líkur eru á að verkefnið nái fram að ganga. Umsókn
uppfyllir ekki matsviðmið á sannfærandi hátt. Framkvæmd
og afrakstur verkefnis er óljós eða ákveðnir þættir eru ekki
skilgreindir.

Líkur eru á að verkefnið nái fram að ganga og ætlaður
árangur náist. Umsókn uppfyllir hluta matsviðmiða á
sann–færandi hátt. Framkvæmd og afrakstur verkefnis
er nokkuð skýr en ákveðnir þættir eru ekki skilgreindir
á fullnægjandi hátt.

Miklar líkur eru á að verkefnið nái fram að ganga eins og
því er lýst í umsókn. Umsókn er trúverðug og uppfyllir
matsviðmið á sannfærandi hátt. Framkvæmd og afrakstur
verkefnis er skýr.

Menning

Listrænt eða menningarlegt gildi verkefnis er takmarkað.
Verkefnið skortir faglega nálgun, heildarsýn eða faglegt sam–
hengi. Verkefnið hefur takmörkuð menningarleg áhrif í för
með sér. Verkefnið skapar engin eða afar takmörkuð störf á
sviði menningar. Verkefnið tengist ekki eða óljóst áherslum
og markmiðum Sóknaráætlunar varðandi menningu.

Listrænt eða menningarlegt gildi verkefnis er nokkuð.
Verkefnið hefur faglega nálgun, heildarsýn eða faglegt
samhengi. Verkefnið hefur nokkur menningarleg áhrif í för með
sér og/eða hefur fræðslugildi á afmörkuðu svæði. Verkefnið
skapar takmörkuð störf á sviði menningar. Verkefnið
tengist áherslum og markmiðum Sóknaráætlunar varðandi
menningu.

Listrænt eða menningarlegt gildi verkefnis er mikið.
Verkefnið hefur mikla faglega nálgun, skýra heildarsýn
eða sterkt faglegt samhengi. Verkefnið hefur mikil
menningarleg áhrif í för með sér og/eða hefur fræðslugildi
á stærra svæði í landshlutanum eða á öllu Austurlandi.
Verkefnið skapar störf á sviði menningar. Verkefnið tengist
á skýran hátt áherslum og markmiðum Sóknaráætlunar
varðandi menningu.

Atvinna

Lýsing á atvinnu– og/eða nýsköpunargildi ófullnægjandi
Verkefnið tengist ekki eða óljóst áherslum og markmiðum
Sóknaráætlunar varðandi atvinnu og nýsköpun. Verkefnið
skapar engin eða takmörkuð störf.

Lýsing á atvinnu– og/eða nýsköpunargildi nokkuð skýr.
Verkefnið tengist áherslum og markmiðum Sóknaráætlunar
varðandi atvinnu og nýsköpun. Líkur eru á atvinnusköpun
a.m.k. tímabundið og/eða nýsköpun sem eykur styrk
svæðisins. Nokkuð raunhæfar væntingar fylgja verkefninu
um aukna fagmennsku og fjölbreytni.

Lýsing á atvinnu– og/eða nýsköpunargildi mjög skýr og
sannfærandi. Verkefnið tengist með skýrum hætti
áherslum og markmiðum Sóknaráætlunar varðandi
atvinnu og nýsköpun. Verkefnið mun veita atvinnu og
styrkja atvinnusköpun til lengri tíma. Miklar líkur á fjölgun
starfa. Mjög raunhæfar væntingar fylgja verkefninu um
aukna fagmennska og fjölbreytni í störfum.

Stofn &rekstur

Umsækjandi er ekki lögaðili eða hefur afar takmarkaða
starfssögu. Tilgangur starfsemi er óljós og gildi verkefnis
fyrir Austurland er óljóst.

Umsækjandi lýsir nokkurri fagmennsku og ákveðnum
markmiðum eða framtíðarsýn. Menningar– og samfélagsgildi
verkefnis fyrir Austurlandi er nokkuð sannfærandi.

Umsækjandi lýsir mikill fagmennsku, skýrri hugsjón og
sterkri framtíðarsýn. Markmið verkefnis eru skýr og
menningar og samfélagslegt gildi verkefnis fyrir
Austurland er ótvírætt.

Fjármögnun
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8–10 stig

Umsókn uppfyllir
ásættanleg.
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3–5 stig

Umsókn uppfyllir ekki lágmarkskröfur.

Tímalína
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Umsókn er vel unnin, skýr og greinagóð lýsing á verkefni.

