Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið

Fjarskiptasjóður

Ísland ljóstengt
aukaúthlutun 2020
Nauðsynleg gögn frá sveitarfélagi sem ekki hefur áður gert samning við
fjarskiptasjóð á grundvelli Ísland ljóstengt.

Rafræn gögn til grundvallar styrkumsókn sveitarfélags sem þarf að berast á netfangið
fjarskiptasjodur@srn.is eigi síðar en mánudaginn 1. júní 2020.

Nr.

Fylgir

1
2
3

Skýring
Listi yfir fyrirhugaða styrkhæfa staði á grundvelli nýrra styrkja skv. forskrift PFS:
https://www.pfs.is/library/Skrar/Ljosleidarauppbygging/Leidbeiningar_PFS_um_gerd_stadalista.pdf
Hönnun ljósleiðarakerfis fyrir allt dreifbýli sveitarfélags / sveitarfélaga, byggt og óbyggt.
Áætlaður heildar stofnkostnaður til grundvallar styrkbeiðni og áætlun um skiptingu þess
kostnaðar á milli aðila.
Staðfesting þess að kannað verði á hönnunarstigi með hagkvæma nýtingu fyrirliggjandi
innviða og samlegðar með öðrum jarðframkvæmdum (sjá fylgiblað)

4

Rafræn gögn til grundvallar samningi sveitarfélags (ef við á), sem þarf að berast í netfangið
fjarskiptasjodur@srn.is eigi síðar en miðvikudaginn 10. júní 2020. (Vegna stutts undirbúnings er
hér gefinn lengri frestur til að skila niðurstöðu markaðskönnunar).

Nr.
7

Fylgir

Skýring
Niðurstaða könnunar á áformum markaðsaðila um uppbyggingu á markaðsforsendum, sjá
t.d. fyrirmynd PFS: https://www.pfs.is/fjarskipti/ljosleidarauppbygging-og-rikisstyrkir/fyrirmynd-adauglysingu-/

Athugasemd: Haka skal við í reitinn „Fylgir“ að viðkomandi gögn fylgi með.
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Nauðsynleg umsóknargögn frá sveitarfélagi sem hefur áður gert samning við
fjarskiptasjóð á grundvelli Ísland ljóstengt.
Rafræn gögn til grundvallar styrkumsókn sveitarfélags sem þarf að berast á netfangið
fjarskiptasjodur@srn.is eigi síðar en mánudaginn 1. júní 2020.

Nr.
1
2
2
3
1
4

Fylgir

Skýring
Almennt um stöðu uppbyggingar á grundvelli fyrri styrkja frá fjarskiptasjóði og sérstakra
byggðastyrkja.
Uppfærður listi yfir staði sem stendur til að tengja með fyrri styrkjum, hverjir af þeim eru
þegar tengdir og gróf tímaáætlun hvenær styrktir staðir sem eftir eru fá tengingu.
Hönnun ljósleiðarakerfis fyrir allt dreifbýli sveitarfélags / sveitarfélaga, byggt og óbyggt.
Áætlaður stofnkostnaður til grundvallar nýrri styrkbeiðni og áætlun um skiptingu þess
kostnaðar á milli aðila.
Listi yfir fyrirhugaða styrkhæfa staði á grundvelli nýrra styrkja skv. forskrift PFS:
https://www.pfs.is/library/Skrar/Ljosleidarauppbygging/Leidbeiningar_PFS_um_gerd_stadalista.pdf
Staðfesting þess að kannað verði á hönnunarstigi með hagkvæma nýtingu fyrirliggjandi
innviða og samlegðar með öðrum jarðframkvæmdum (sjá fylgiblað)

Athugasemd: Haka skal við í reitinn „Fylgir“ að viðkomandi gögn fylgi með.
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Um umsóknarferlið vegna 2020
Skila skal umbeðnum gögnum ásamt útfylltu, dagsettu og undirrituðu blaði þar sem fram koma upplýsingar
um umsækjanda ásamt öllum öðrum gögnum í einu eintaki á rafrænu formi í tölvupósti á netfangið
fjarskiptasjodur@srn.is.
Fjarskiptasjóður áskilur sér rétt til þess að kalla eftir auknum og nýjum gögnum. Umsækjandi er ábyrgur fyrir
því að gögn og umsókn komist í réttar hendur fyrir skilatíma.
Fyrirspurnir sendist á netfangið fjarskiptasjodur@srn.is

Aukaúthlutun - umsókn um styrk til ljósleiðaravæðingar á árinu 2020
Númer umsóknar _____ (ef fleiri en ein)
Grein í
skilmálum
Ljósleiðarlögn

Fjöldi
styrkhæfra staða
[stk.]

Styrkumsókn
samtals [kr.]

9

Skýringar:
•

Grein í skilmálum: Vísað er til númers greinar í skilmálum um úthlutun styrkja.

•

Fjöldi styrkhæfra staða [stk.]: Fjöldi staða sem sótt er um styrk fyrir.

•

Styrkumsókn samtals [kr.]: Upphæð sem sótt er um, samtals fyrir alla staði sem tengja á með

viðkomandi hætti án VSK.

Umsækjandi:
Sveitarfélag / sveitarfélög:
Tengiliður varðandi umsókn:
Sími/farsími:
Tölvupóstfang:
Staður og dags. umsóknar:
Undirritun:
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