Leiðbeiningar vegna umsóknar í
Umhverfissjóð sjókvíaeldis
Rannsóknaverkefni
•
•
•

Ekki verður gefinn kostur á því að verkefnastjórar mæti fyrir þá sem meta umsóknir til að útskýra
verkefnið nánar.
Umsóknin verður eingöngu metin á grundvelli þeirra gagna sem skilað verða innan tilskilins
umsóknarfrests.
Hljóti verkefni styrk er gengið frá samningi við styrkþega og í kjölfarið 65% af styrkupphæðinni greidd
út. Eftirstöðvar eru greiddar þegar verkefnið hefur verið unnið að fullu og lokaskýrsla um verkefnið
liggur fyrir.

Umsókn þarf að fylgja vönduð verk- og tímaáætlun auk fjárhagsáætlunar í viðhengi.
1. Verk- og tímaáætlun
Mikilvægt er að skipta verkefninu í verkþætti þar sem gerð er grein fyrir þátttöku allra
umsækjenda í hverjum verkþætti fyrir sig.
Taflan fyrir neðan sýnir hvernig þátttöku samstarfsaðila er hagað fyrir hvern verkþátt. Til að
auðveldara sé að meta verkefnið og framvindu þess er lagt til að hver verkþáttur sé hafður á
einni síðu og efst á síðunni sé tafla sambærilegri þeirri sem er hér fyrir aftan.
Verkþáttur 1 (nafn á verkþætti)
Upphaf: (hvaða mánuður verkefnisins)*

Lok: (Hvaða mánuður verkefnisins)*

Umsækjendur

Fyrirtæki 3

Fyrirtæki 1

Fyrirtæki 2

Fyrirtæki 4

Samtals

*Upphaf og lok - átt við nr. mánaðar í verkefninu t.d. mán. nr. 7 frá upphafi verkefnisins, það er ekki átt við mánuði ársins eins og t.d. júlí 2021.

Undir töflunni hér fyrir ofan þarf að gera grein fyrir verkþættinum, þ.e.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Markmið verkþáttar.
Lýsing á verkþætti og undirverkþáttum, hvað á að gera og hvernig.
Stjórnun: Hver ber ábyrgð á verkþættinum og hver á að gera hvað.
Kostnaður: Aðföng og áætluð tímanotkun.
Væntanlegur afrakstur verkþáttarins.
Munið að gera grein fyrir verkþætti sem tekur á kynningu, eða birtingu niðurstaðna,
hvað á að birta, hvar og hvenær. Umhverfissjóður sjókvíaeldis gerir kröfu um að öll
verkefni skili niðurstöðum sem má birta opinberlega, sjá nánar í samningi.

Myndin hér fyrir neðan sýnir dæmi um það hvernig hægt er að setja upp tímaáætlun fyrir
verkefnið í heild. Mikilvægt er að setja inn vörður fyrir verkefnið, þ.e. hvenær ákveðnum þáttum
lýkur. Ef sýnt þykir að tímaáætlun muni breytast þá ber að fá samþykki sjóðsins fyrir því.

Framhaldsstyrkir
Allir styrkir sjóðsins eru veittir til eins árs. Verkefni geta þó tekið lengri tíma eða allt að þremur
árum. Umsækjendur þurfa í upphafi að gera grein fyrir því hvort líklegt sé að sótt verði um
framhaldsstyrki og sýna þá kostnaðaráætlanir sem ná til alls tímans. Síðan þarf árlega að sækja
um og gera grein fyrir framvindu verkefnisins með umsókninni.

2. Fjárhagsáætlun – yfirlit um kostnað og fjármögnun
Gera þarf grein fyrir því hvernig kostnaður skiptist milli þátttakenda. Mikilvægt er að nota töflu
eins og hér að neðan, en jafnframt er nauðsynlegt að skýra með orðum það sem fram kemur í
töflunni.
i.
ii.
iii.

Setja þarf fram upplýsingar um þátttöku annarra og hvort aðrir sjóðir, fyrirtæki eða
einstaklingar leggi fé til verkefnisins og þá hve mikið.
Koma þarf skýrt fram um hve mikið fé er sótt til Umhverfissjóðs sjókvíaeldis.
Gerð er krafa um að séð sé fyrir endann á heildarfjármögnun verkefnisins eða þeim
verkhluta, sem sótt er um styrk til.
Greining kostnaðar
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