
Uppbyggingarsjóður 
Austurlands

Leiðbeiningar og góð  
ráð varðandi umsóknargerð



Aukin hæfni 
við umsóknagerð

Auka styrkjamöguleika
umsækjenda 

Tilgangur leiðbeininga við umsóknagerð

Betri
umsóknir

Fækka ófullkomnum, gölluðum 
eða ógildum umsóknum



Mikilvægt

Uppbyggingarsjóður  
Austurlands er  
samkeppnissjóður.

Umsóknir og verkefni eru borin  
saman á samkeppnisgrunni af 
bæði fagráði og úthlutunarnefnd.

Styrkur verður aldrei 
hærri en 50% af 
kostnaðaráætlun.



Hafðu í huga við vinnslu umsóknar

Raunsæi & nákvæmni
Horft er til þess að 
umsóknir séu fram–
kvæmanlegar og 
framkvæmdin sé skýr.

Trúverðugleiki Skiptir öllu
Umsóknin þarf að sann– 
færa úthlutunarnefndina  
um að af verkefninu geti  
orðið og það skili því sem 
stefnt er að.

Færni
Sýna fram á að aðstand–
endur verkefnis geti  
framkvæmt verkefnið 
vel.

Jákvæðni og bjartsýni
Að ljóst sé að ykkur þyki 
annt um verkefnið og hafið 
trú á því.



Undirbúningur

Gefðu þér tíma.
Ekki byrja að skrifa umsóknina 
á síðasta degi umsóknarfrests.

Kynntu þér öll gögn, 
t.d. matsblað og Sóknaráætlun  
Austurlands.

Lestu úthlutunarreglur vel.

Grandskoðaðu umsóknarformið áður 
en þú byrjar

• Hugleiddu hvernig skal fylla út 
einstök atriði.

• Gott getur verið að skrifa 
umsóknina í öðru ritvinnslu–

• forriti áður en fyllt er inn í  
rafræna eyðublaðið.

Fáðu aðra að borðinu með þér

Lestu vel yfir umsóknina.



Ferill umsóknarfagráð & úthlutunarnefnd

Umsóknir fara fyrst til fagráða  
sem gefa þeim einkunnir.

Fagráð/úthlutunarnefnd les fjölda umsókna á skömmum tíma og til að grípa athygli þeirra er gott að:

Nota umsóknarformið
• Fylla alla liði með hnit-

miðuðum texta sem  
inniheldur allar lykil–
upplýsingar.

• Ekki vísa í fylgiskjöl 
varðandi grunnupp–
lýsingar.

Skrifa skilmerkilegan  
texta.

• Kynnið verkefnið, 
umsækjanda og  
afrakstur eins og  
nefndarmenn þekki  
ekkert til.

Koma ávinningi, útkomu  
og afrakstri vel til skila

• (hafið matsblaðið til 
hliðsjónar við vinnu  
ykkar).

Benda á samfélagslegan 
ábata og uppbyggilegar  
tengingar sem við verkefnið 
verða.

• Nefndarmenn geta ekki 
upphugsað slíkt sjálfir 
– Mikilvægt að slíkt sé 
dregið skýrt fram.

Úthlutunarnefnd Uppbyggingarsjóðs 
tekur lokaákvörðun



Umsóknarferli 

Sótt er um rafrænt
á soknaraaetlun.is 

Þegar komið er inn í gáttina 
birtist texti sem útlistar áherslur 
sjóðsins og úthlutunarreglur



Umsóknarferli 

Kynnið ykkur vel hlutverk og  
tilgang sjóðsins sem og áherslur,  
markmið og hugmyndafræði  
Uppbyggingarsjóðs Austurlands



Umsóknarferli 

Úthlutunarreglur
og viðmið



Umsækjandi/verkefnisstjóri

Til að úthlutunarnefnd geti metið hæfi  
umsækjanda/verkefnisstjóra til að koma verkefninu 
farsællega á leiðarenda.

• Fyrri reynsla
• Ferliskrá umsækjanda

Tilgreinið tengingu við Austurland, þegar það á við
• T.d. ef viðkomandi er ekki  

búsettur á Austurlandi.

Einstaklingar athugið að ef styrkur fæst þá greiðist hann 
sem verktakalaun á persónulega kennitölu. 

• Því getur verið heppilegra að hafa  
kennitölu félags.

• Sækja skal um á kennitölu þess aðila sem  
hlýtur styrkinn

• Stofnun, félag, fyrirtæki = kennitala þess
• Einstaklingur á eigin kennitölu verkefnastjóra
• Styrkur færist á skattframtal þeirrar kennitölu 

sem sækir um



Skýr verkefnalýsing

Hafið textann einfaldan og skýran.
• Sá sem les þarf fljótt að átta sig  

á verkefninu.
• Varist orðagjálfur og aukaatriði, þó án þess að lýsingin 

verði snubbótt. 

Gott er að fyrstu setningar verkefnalýsingar greini frá kjarna 
verkefnisins sem sótt er um.
• Setjið fókusinn á verkefnið sjálft:

• Bakgrunn þess, aðstandendur og forsögu.
• Stöðu þess í dag.
• Tilgang og markmið.
• Áætlaðan afrakstur og/eða niðurstöðu.
• Áætlaðan ávinning.

Sé sótt um til tveggja eða þriggja ára eða vissan verkáfanga lengra verkefnis  
er mikilvægt að greina frá heildarverkefninu en munið að upphæð umsóknar  
og kostnaðaráætlun skal eingöngu taka til þess verkþáttar sem sótt er um.  
Sama á við um áætlað upphaf og lok verkefnis.

Stutt opinber
lýsing

Ýtarleg lýsing
verkefnis

Markmið 
verkefnis



Verkefnisstjóri

Er einstaklingur sem er ábyrgur fyrir 
framgangi verkefnis, styrk ef fæst 
og þá skilum á skýrslum og  
gögnum til sjóðsins. 



Samstarfsaðilar & Fræðistofnanir / fagaðilar

Listið upp, ef við á, alla sem koma að verkefninu.
• Samstarfsaðilar eru þeir sem leggja  

fjármagn og vinnu til verkefnisins.
• Ekki þeir sem keypt er þjónusta af.

Útbúið fylgiskjal/-skjöl með staðfestingu  
umræddra aðila.

• Hafið í einu skjali



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 úthlutun.

Trúverðug tímaáætlun er mikilvæg.

Búið til tímaplan þar sem mismunandi  
verkþættir verkefnisins eru tilteknir. 

• Hvenær vinna við þá hefst og hvenær  
henni lýkur.

• Tilgreinið sérstakar tímasetningar, vörður,  
áfanga og verklok.

• Hvenær er fyrirhugað að uppskera afraksturinn,  
s.s. hvenær tekur nýtt fyrirtæki til starfa,  
hvenær verður starfsmönnum fjölgað, hvenær  
er frumsýning/opnun plönuð eða vara kemur  
á markað.

Verk– og tímaáætlun



Kostnaður og fjármögnun

Fylla skal út kostnaðaráætlun og fjármögnunaráætlun  
í umsóknarforminu

• Hægt er að skila betur sundurliðaðri áætlun  
með því að nota Excel skjal sem finna má á  
heimasíðu Austurbrúar.

Gerið raunhæfa áætlun um kostnað við verkefnið
• Sýna heildarkostnað við verkefnið, bæði  

efniskostnað og vinnulaun
• Sundurliðið útgjöld, skipt upp í þætti.
• Notið raunhæfar kostnaðartölur.

Sundurliðið fjármögnun eins og hægt er:
• Tekjur af verkefninu (aðgangseyrir, þátttökugjald,  

sala varnings o.fl.).

Styrkir
• Bæði samþykktir styrkir og óafgreiddar  

styrkumsóknir (tiltakið umbeðinn styrk frá  
Uppbyggingarsjóði sem hluti af fjármögnun).

Eigið framlag
• Sundurliðið vinnuframlag ykkar og bein fjárframlög.

Ekki dugar að senda bara Excel skjal m
eð fjárm

örgnun 
og kostnaði. Fylla þarf út í form

ið.



Markmið og áherslur sjóðsins

Þættir sem styrkja umsóknina
• Efnahagslegur og samfélagslegur ávinningur
• Nýsköpunargildi
• Sérstaða verkefnis

Samhljómur við áherslur og markmið sjóðsins
• Handbók Uppbyggingarsjóðs og  

Sóknaráætlun Austurlands 
• Hafið matsblaðið til hliðsjónar.

Ávinningur
verkefnis

Tenging við
Sóknaráætlun Austurlands



Kynningarmál

Öflugt og vel ígrundað kynningarplan
styrkir umsóknina, ef við á.

Tiltakið hvernig og hvenær styrks frá  
Uppbyggingarsjóði verði getið við kynningu  
á verkefninu.

Lógó á heimasíðu Austurbrúar.



Störf og kynjahlutfall

Tilgreinið heildarfjölda  
vinnustunda við verkefnið 
og hver kyngreining starfa 
sé sem áætlað er að skapist  
vegna styrkveitingar. 



Fylgiskjöl

Mikilvægt er að farið sé að öll fylgiskjöl 
séu á réttu skráarformi og að gætt sé að 
skráarstærðum til að tryggja að þau komist 
til skila fljótt og örugglega.



Sá er undirritar samninginn ber ábyrgð gagnvart
Uppbyggingarsjóði um framgang verkefnis.

Sjóðurinn getur krafist endurgreiðslu  
verði ekkert af verkefni, því lýkur ekki  
eða framkvæmd þess er aí miklu  
ósamræmi við umsókn og samning.

Tilgreinið Uppbyggingarsjóð sem 
styrktaraðila hvenær sem þess er kostur.

Athugið



Skýrslur og greiðslur

Styrkir sem eru lægri en ein milljón króna:
• Styrkur er greiddur í tvennu lagi.
• Helmingur er greiddur þegar samningur hefur  

verið undirritaður.
• Seinni helmingur er greiddur þegar verkefni er  

lokið og fullnægjandi lokaskýrslu skilað með  
afritum af reikningum fyrir útlögðum kostnaði.

Styrkir sem eru milljón eða hærri:
• Við undirritun samnings eru greidd 30%  

af styrkupphæð.
• Við skil framvinduskýrslu eru greidd 40%.
• Lokagreiðsla fer fram að verkefni loknu þegar  

fullnægjandi lokaskýrslu er skilað ásamt afritum.  
af reikningum fyrir útlögðum kostnaði.

Í lokaskýrslu þurfa að koma fram upplýsingar um  
framvindu og árangur borið saman við áætlanir í  
umsókninni og skilmála samnings.

• Þar koma fram breytingar á verkefninu og annað  
sem snýr að framkvæmd þess

Lokaskýrslan þarf að geta staðið sjálfstætt án umsóknar
• Ekki er nægjanlegt að vísa í umsókn.



Vönduð vinnubrögð

Leitið ávallt aðstoðar ef eitthvað er óljóst.

Styrkjum er úthlutað á grunni gæða verkefna og  
vandaðra umsókna og til grundvallar eru reglur,  
áherslur og markmið sjóðsins.

Sjóðurinn hefur alla jafna yfir mun minna fé að ráða til 
ráðstöfunar en umbeðnar heildarfjárhæðir styrkja. Því 
fæst stundum vilyrði fyrir lægri styrk en sótt var um.

Starfsmenn Austurbrúar geta veitt  
aðstoð og upplýsingar varðandi umsóknir.
 
Verkefnastjórar Uppbyggingarsjóðs
Signý Ormarsdóttir & Tinna Halldórsdóttir

www.austurbru.is
uppbyggingarsjodur@austurbru.is
Sími 470 3800

Gangi þér vel!


