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Verklýsing Umsókn uppfyllir ekki lágmarkskröfur.
Umsókn uppfyllir lágmarkskröfur og verklýsing er 
ásættanleg.

Umsókn er vel unnin, skýr og greinargóð lýsing á 
verkefni.

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

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

Verkáætlun
Verk- og tímaáætlanir eru ekki fullnægjandi eða 
raunhæfar.

Framkvæmd verks er áætluð innan árs frá 
úthlutun en verkáætlun samt ekki skýr.

Tíma- og verkáætlun er góð og áætluð 
framkvæmd innan árs frá úthlutun.

Hæfni
Lýsing á þekkingu og reynslu umsækjanda (og 
samstarfsaðila) bendir til þess að verkefnið verði 
ekki unnið á fullnægjandi hátt.

 Líkur eru á að umsækjandi geti framkvæmt 
verkefnið á fullnægjandi hátt miðað við þá lýsingu 
sem er á þekkingu og reynslu hans (og 
samstarfsaðila) í umsókninni.

Þekkingu og reynslu umsækjanda (og 
samstarfsaðila) er lýst á þann hátt í umsókn að 
mjög líklegt þykir að umsækjnadi geti framkvæmt 
verkefnið á sannfærandi og fullnægjandi hátt.

Líkur

Líkur á að verkefnið nái fram að ganga teljast 
litlar. Umsókn uppfyllir ekki matsviðmið á 
sannfærandi hátt. Framkvæmd verkefnis er óljós 
eða ákveðnir þættir lítt skilgreindir.

Líkur á að áætlun gangi eftir og tilgreindur árangur 
náist. Umsókn uppfyllir matsviðmið að mestu 
leyti. Framkvæmd og afrakstur verkefnis eru skýr 
þó að ákveðnir þættir séu óljósir.

Góðar líkur eru á að verkefnið nái fram að ganga 
eins og því er lýst í umsókninni sem er trúverðug 
og uppfyllir flest matsviðmið. Framkvæmd 
verkefnisins er skýr og afrakstur sannfærandi.

Hlutverk 
Gunnarsstofnunar

Verkefnið fellur ekki að hlutverkum 
Gunnarsstofnunar.

Verkefnið fellur a.m.k. að einu hlutverki 
Gunnarsstofnunar.

Verkefnið samræmist hlutverki Gunnarsstofnunar 
að fleiru en einu leyti.

Áhrif á starfsemi 
á Skriðuklaustri

Verkefnið tengist starfsemi á Skriðuklaustri lítið 
eða á engan hátt.

Verkefnið getur haft jákvæð áhrif á starfsemi á 
Skriðuklaustri.

Áhrif á starfsemi á Skriðuklaustri eru skýr og 
verkefnið hefur einnig jákvæð áhrif út fyrir 
menningarsetrið.

Ævi- og verk 
Gunnars 

Tenging við ritverk og ævi Gunnars er lítil eða 
engin.

Tenging við ævi og verk Gunnars er töluverð.
Verkefnið tengist á skýran hátt ævi eða verkum 
Gunnars.

List- og miðlun 
tengd 

austfirskum 
menningararfi

Verkefnið er hvorki lista- né miðlunarverkefni og 
óljós tengsl við austfirskan menningararf.

List og miðlun eru lítill hluti af verkefninu en 
ákveðin tenging við austfirskan menningarf eða 
öfugt.

Verkefnið snýst að öllu nær öllu leyti um 
listsköpun og eða miðlun á austfirskum 
menningararfi.
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