Matsblað
A = 5 stig

B = 3 stig

C = 1 stig

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

Útfylling umsóknar
og verkefnislýsing

Umsókn uppfyllir lágmarkskröfur og verkefnislýsing ásættanleg.

A

Er umsækjandi
búsettur á Austurlandi?

Umsókn uppfyllir ekki lágmarkskröfur.
Já, umsækjandi býr á Austurlandi.B
Nei, en hefur sterka tengingu við Austurland.
Hefur enga tengingu við Austurland.

Stuðlar verkefnið að samfélagslegri uppbyggingu í
landshlutanum?

Já, í öllum landshlutanum.

Auðgar verkefnið mannlíf í
landshlutanum?

Já, í öllum landshlutanum.

.
Já, á afmörkuðu svæði í landshlutanum.
Á ekki við.

Já, á afmörkuðu svæði í landshlutanum.
Á ekki við.

Er verkefnið
samstarfsverkefni?

Verkefnið er samstarf ﬂeiri en tveggja aðila.
Verkefnið er samstarf tveggja aðila.
Verkefnið er ekki samstarfsverkefni.

Er verkefnið atvinnuskapandi
á Austurlandi?

Verkefnið er atvinnuskapandi og leiðir til atvinnuuppbyg gingar til framtíðar

(bein og eða afleidd störf)

Verkefnið er atvinnuskapandi a.m.k. tímabundið og gæti leitt til atvinnuuppbyg gingar.
Verkefnið skapar aðeins tímabundna atvinnu eða enga atvinnu.

Stuðlar verkefnið
að nýsköpun?

Já, verkefnið stuðlar að nýsköpun á Austurlandi.

Aðkoma fræðastofnana
og fagaðila að
verkefninu?

Mikil.

Styður verkefnið og markmið
þess Sóknaráætlun
Austurlands?

Skýr tenging er við eitt eða ﬂeiri markmið sóknaráætlunar.

Er kostnaðaráætlun
skýr?

Kostnaðaráætlun er skýr og raunhæf.

Nei, verkefnið stuðlar ekki að nýsköpun.

Lítil.
Engin.

Illa rökstudd tenging en getur þó fallið undir markmið sóknaráætlunar.
Engin tenging er við markmið sóknaráætlunar.

Kostnaðaráætlun er skýr en óraunhæf.
Kostnaðaráætlun er óskýr og óraunhæf.

Er áætlun fjármögnunar
fullnægjandi?

Áætlun um fjármögnun er skýr og trúverðug.
Áætlun um fjármögnun er skýr en ótrúverðug.
Áætlun um fjármögnun er óskýr og ótrúverðug.

Er verk- og tímaáætlun
verkefnis skýr og
framkvæmd verkefnis innan
árs frá úthlutun?

Tíma- og verkáætlun er góð og áætluð framkvæmd innan árs frá úthlutun.
Framkvæmd verkefnis áætluð innan árs frá úthlutun en verkáætlun ekki skýr.
Verk- og tímaáætlanir eru ekki fullnægjandi.
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