
Ath. Ávalt skal leita tilboða í öll verk!

1 6 8 10

2 6 8 10

3 6 8 10

4 6 8 10

A Undirbúningur: Skipulagsáætlanir s.s. deiliskipulag, umhverfisskipulag og önnur skipulagsvinna a

B b

C c

.

.

.

1 X

2 X

3 X

a Verkefnislýsingu sem lýsir hugmyndinni með rökstuddum og skýrum hætti X

b Kostnaðar- og verkáætlun X

c
X

d
X

e Skriflegt samþykki allra landeigenda og/eða umsjónaraðila X

ATH! Sjá nánar í starfsreglum sjóðsins og leiðbeiningarritinu "Góðir staðir"

Hönnun mannvirkja, ferðamannastaða, ferðamannaleiða (merkinga, skilta) og annars sem til þarf til að tryggja 

aðgengi og öryggi ferðamanna og/eða verndun náttúrunnar. 

Framkvæmd: Varanleg mannvirkjagerð eða endurbætur mannvirkja og uppsetning skilta og annarra merkinga. 

Til þessa flokks verkefna teljast m.a. ferðamannaleiðir og áningastaðir,

FRAMKVÆMDASJÓÐUR FERÐAMANNASTAÐA  -  Matsblað við yfirferð styrkumsókna

Gæði umsóknar: Lýsing verkefnis er vönduð, kostnaðar-/verkáætlun trúverðug, fylgigögn styðja vel við umsókn. 

Umsækjendur sýna fram á þekkingu, reynslu og burði til að ljúka verkefni með faglegum hætti. 
0 - 4

10   = Stenst kröfur afburða vel                                                                     

8     = Stenst kröfur mjög vel                                                                                

0-6  = Stenst kröfur vel, viðunnandi eða síður
Forgangur: Verkefni er forgangsverkefni m.t.t. slits og álags á náttúru eða menningarminjum af völdum 

ferðamanna, öryggis-, fræðslu- og aðgengismála og/eða skorts á grunnþjónustu. Verkefnið er mikilvægt fyrir 

uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu og lengingu ferðamannatímans.

0 - 4

Sjálfbærni: Verkefnið er vel skilgreint/skipulagt með langtímamarkmið að leiðarljósi. Áhersla er lögð á 

heildaryfirbragð og staðarvitund, virðingu fyrir náttúruminjum, menningu og sögu, vistvæna hönnun og vistvæn 

byggingarefni. Verkefnið fylgir markmiðum UNWTO um sjálfbæra ferðamennsku* .

0 - 4
31-40  = Mjög gott verkefni                                                         

21-30  = Gott verkefni                                                        

0-20    = Uppfyllir ekki að kröfur sjóðsins                                                          
X-factor! Sannfærandi verkefni sem hittir í mark! Snjöll eða nýstárleg nálgun. Verkefnið er einstaklega vel 

hugsað/ skipulagt/ hannað og mun stuðla að bættri ásýnd, upplifun og/eða öryggi ferðamanna á svæðinu. 

Verkefnið býr til nýjan segul fyrir svæðið og lengir ferðamannatímann.  

0 - 4

ATH! Ef umsókn fylgja ekki nægjanleg fylgigögn þá er henni vísað frá!

* Skilgreining World Tourism Organization (UNWTO) á sjálfbærri ferðamennsku frá 2004 hljóðar svo:

Sjálfbær ferðaþjónusta á að nýta umhverfisauðlindir sem gegna lykilhlutverki í þróun ferðaþjónustu á sem bestan og hagkvæmastan hátt en viðhalda jafnframt nauðsynlegum vistfræðilegum ferlum og aðstoða við verndun náttúruarfs og 

líffræðilegrar fjölbreytni; 

Sjálfbær ferðaþjónusta á að virða félags- og menningarlegan upprunaleika samfélaga í heimabyggðum, vernda menningararf þeirra, bæði byggingararf og samtímamenningu, og hefðbundin lífsgildi, og stuðla að skilningi og umburðarlyndi á milli 

ólíkra menningarhópa; 

Sjálfbær ferðaþjónusta á að tryggja lífvænlega, langtíma efnahagslega starfsemi sem veitir öllum hagsmunaaðilum félagslegan og hagrænan ávinning er dreifist á milli þeirra á sanngjarnan hátt, þ.m.t. hvað varðar stöðugleika í möguleikum til 

atvinnuþáttöku .

Umsókn tengist uppbyggingu, viðhaldi og verndun mannvirkja og náttúru á ferðamannastöðum sem eru í 

eigu opinberra aðila eða á náttúruverndarsvæðum. 

ATH! Umsókn verður að upfyll eitt af þremur skilyrðum. Annars er henni 

vísað frá!

Umsókn tengist framkvæmdum sem varða öryggi ferðamanna og verndun náttúru á ferðamannastöðum í 

eigu opinberra aðila jafnt sem einkaaðila.

Umsókn tengist undirbúnings- og hönnunarvinnu sem nauðsynleg er vegna framkvæmda á 

ferðamannastöðum eða náttúruverndarsvæðum.

Ef sótt er um styrk til skipulags- og hönnunarvinnu eða undirbúningsrannsókna þá verður að fylgja skriflegt 

samþykki sveitarstjórnar og/eða skipulagsfulltrúa viðkomandi sveitarfélags. 

Ef sótt er um styrk fyrir byggingu mannvirkja eða til annarra framkvæmda þá verður deiliskipulag, 

fullnaðarhönnun og leyfi til framkvæmda að liggja fyrir. 


