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Framkvæmdasjóðurinn styrkir verkefni sem 
uppfylla a.m.k. eitt af eftirfarandi skilyrðum:

1. Verkefnið er til uppbyggingar, viðhalds og 

verndunar mannvirkja og náttúru á ferða-

mannastöðum í eigu opinberra aðila eða á 

náttúruverndarsvæðum.

2. Verkefnið er til framkvæmda sem varða öryggi 

ferðamanna og verndun náttúru á ferðamanna-

stöðum í eigu opinberra aðila jafnt sem 

einkaaðila.

3. Verkefnið er til undirbúnings- og hönnunarvinnu 

sem er nauðsynleg vegna framkvæmda á 

ferðamannastöðum eða á náttúruverndarsvæðum 

skv. liðum 1 og 2.

Áherslur og ábendingar til umsækjenda:

  • Mótframlag styrkhafa miðast að jafnaði við 20% 

af  kostnaði þegar styrkhafi er sveitarfélag eða 

einkaaðili. Styrkir til svæða í eigu eða umsjón 

ríkisins eru veittir án kröfu um mótframlag.

  • Styrkur greiðist út í samræmi við starfsreglur 

sjóðsins. Sjá nánar á www.ferdamalastofa.is/
umsoknir.

  • Áherslur er varða skipulag og hönnun, útlit  

og gæði mannvirkja og merkinga má sjá á  

www.ferdamalastofa.is/umsoknir.

Allar umsóknir skulu innihalda:

a. Verkefnislýsingu sem lýsir hugmyndinni með 

rökstuddum og skýrum hætti.   

b. Kostnaðar- og verkáætlun.

c. Skriflegt samþykki allra landeigenda og/eða 

umsjónaraðila.

d. Ef  sótt er um styrk fyrir byggingu mannvirkja  

eða til annarra framkvæmda þá verður 

samþykkt deiliskipulag, fullnaðarhönnun og 

framkvæmdaleyfi að liggja fyrir. 

e. Ef  sótt er um styrk til skipulags- og hönnunar-

vinnu þá verður að fylgja skriflegt samþykki 

sveitarstjórnar og/eða skipulagsfulltrúa 

viðkomandi sveitarfélags.

Hverjir geta sótt um: 
Öllum sem hagsmuna eiga að gæta er frjálst 

að sækja um styrk að uppfylltum ofangreindum 

skilyrðum.

Hvar ber að sækja um:
Umsóknum er skilað rafrænt  í gegnum  

Þjónustugátt Ferðamálastofu sem aðgengileg er  

á www.ferdamalastofa.is/umsoknir og þar er einnig  

að finna nánari upplýsingar um umsóknaferlið. 
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Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Sími 535 5500 

Hafnarstræti 91 | 600 Akureyri | Sími 535 5500 

Umsóknarfrestur: 
Umsóknarfrestur er frá og með 3. október til miðnættis 25. október 2016.  

Umsóknir sem berast eftir það eru ekki teknar gildar.

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 535-5500 eða með vefpósti.  

framkvaemdasjodur@ferdamalastofa.is


