Nafn umsækjanda/vekefnis

Samtals stigafjöldi umsóknar A liðar
Samtals stigafjöldi umsóknar B liðar

Tegund verkefnis (aðeins hægt að merkja við einn lið, hámark 5 stig)

Stig

Hámarks stigafjöldi

Nýframkvæmdir á keppnisvöllum í samræmi við kröfur reglugerðar KSÍ um knattspyrnuleikvanga

5

Byggingu knatthúsa í eigu knattspyrnufélaga, dótturfélaga þeirra eða á grundvelli framkvæmdasamninga
knattspyrnufélaga við bæjarfélög eða stuðningsaðila.

4

Framkvæmdir á æfingasvæðum samkvæmt framkvæmdasamningum knattspyrnufélaga við bæjarfélög eða
stuðningsaðila

4

Rannsóknir og verkefni viðurkenndra aðila sem tengd eru uppbyggingu leikvalla og/eða íþróttamannvirkja.

4

Viðhaldsverkefni, sem ekki telst reglulegt vihald (framkvæmt sjaldnar en 1 sinni á 4 ára fresti)/kaup á jarðföstum
búnaði, á keppnisvöllum í samræmi við kröfur reglugerðar KSÍ um knattspyrnuleikvanga.

3

Almennt viðhaldsverkefni, kaup/leiga á hreyfanlegum búnaði eða mannvirkjum (ekki styrkt)

0

Samtals
Forgangsverkfni

Stig

Hámarks stigafjöldi

Er umsóknaraðili á undanþágu varðandi leyfiskerfið og er farmkvæmdin til þess ætluð að leysa þann vanda?

2

Hefur umsóknaraðili sannanlega (sýnt fram á með gögnum) skerta getu til fjölgunar iðkenda vegna
aðstöðuleysis, og er verkefninu ætlað að bæta úr því ástandi?

1

Samtals
Fylgigögn

Stig

Hámarks stigafjöldi

Er lýsing á fyrirhuguðum framkvæmdum og tilgangi þeirra skýr og standast þær leyfiskerfi KSÍ ef svo ber undir

1

Eru verk- og tímaáætlanir raunhæfar og skýrar

1

Er sundurliðuð kostnaðaráætlun raunhæf og skýr

1

Eru teikningar af verkefninu skýrar

1

Staðfesting á fjármögnun

1

Staðfesting viðkomandi sveitastjórnar á framkvæmdunum og skuldbindingum þess vegna framkvæmdanna

1

Samtals

B hluti
Hefur umsóknaraðili fengið styrki úr sjóðnum á síðustu 5 árum?

Stig

Hámarks stigafjöldi

< 1 milljónir kr

5

1 - 5 milljónir kr

4

5 - 15 milljónir kr

3

> 15 milljónir kr.

2

Samtals
Hver er staðan á verkefninu?

Stig

Hámarks stigafjöldi

Er verkefninu lokið

3

Er verkefnið farið af stað

2

Klárast verkefnið á árinu

1

Óljóst hvenær verkefni hefst.

0

ath. Verkefni getur verið farið af stað þegar umsókn berst og klárast á sama ári, þá ber að haka við báða reiti (2+1 stig = 3 stig)

