7. janúar 2020

Verklag við afgreiðslu umsókna um
aðlögunarsamninga í sauðfjárrækt 2020
Framleiðnisjóður landbúnaðarins annast afgreiðslu umsókna um aðlögunarsamninga í sauðfjárrækt á
grundvelli reglugerðar þar um (nr. 1253/2019). Í reglugerðinni segir:
32. gr.
Framleiðnisjóður landbúnaðarins auglýsir eftir umsóknum og annast alla samningagerð við framleiðendur.
Umsóknarfrestur er 15. febrúar. Framleiðnisjóður fjallar um þær umsóknir sem berast, forgangsraðar ef þörf
er á, sjá nánar 33. gr., og metur hvort þær uppfylla skilyrði um markmið og önnur ákvæði reglugerðarinnar.
Framleiðnisjóður sér um að tilkynna framleiðanda um afgreiðslu umsóknar eigi síðar en 1. apríl og gera við
hann aðlögunarsamning eigi síðar en 20. nóvember.
33. gr.
Verði fjöldi samninga takmarkaður skal forgangsraða umsóknum. Verkefni tengd sauðfjárafurðum skulu
þá njóta forgangs. Auk þess skulu þeir framleiðendur sem hyggjast hætta sauðfjárbúskap njóta forgangs.
Stjórn Framleiðnisjóðs setur verklagsreglur við úthlutun og forgangsröðun sem staðfestar skulu af
framkvæmdanefnd búvörusamninga. Framleiðnisjóður sendir framkvæmdanefnd búvörusamninga skýrslu
yfir samþykktar umsóknir til upplýsinga.

Kynningarmál
Forsvarsaðilar Framleiðnisjóðs munu kynna aðlögunarsamninga og umsóknarferli á vefsíðu sjóðsins
(www.fl.is) ásamt því að auglýsa eftir umsóknum um aðlögunarsamninga í Bændablaðinu í janúar og
febrúar 2020. Skrifstofa sjóðsins mun svara fyrirspurnum er berast með tölvupósti og í síma.
Umsóknarform og leiðbeiningar
Umsækjendur skulu sækja um á þar til gerðu eyðublaði sem verður aðgengilegt á heimasíðu sjóðsins.
Eyðublaðið er á Excel formi og munu umsækjendur þurfa að hlaða því niður og fylla út í eigin tölvu.
Gert er ráð fyrir að umsækjendur skili umsókn á rafrænu formi og útrentuðu, undirrituðu eintaki með
hefðbundnum pósti til skrifstofu sjóðsins. Síðasti umsóknardagur er 15. febrúar. Á heimasíðu sjóðsins
verða jafnframt settar inn leiðbeiningar til umsækjenda til frekari skýringar á eyðublaðinu.
Verklag við forgangsröðun
Reglugerðin skilgreinir forgangshópa umsækjenda. Að teknu tilliti til þeirrar skilgreiningar lýsir
flæðiritið hér á eftir (bls. 2) því vinnuferli sem forsvarsaðilar Framleiðnisjóðs munu nota við mat og
afgreiðslu umsókna. Komi til þess að forgangsraða þurfi umsóknum verður notaður matskvarði, þar
sem hverri umsókn verða gefin stig. Tveir fulltrúar Framleiðnisjóðs munu vinna eins konar format fyrir
hverja umsókn (gefa stig), en endaleg niðurstaða stigagjafar fyrir hverja umsókn er síðan sameiginleg
niðurstaða stjórnar sjóðsins. Umsóknum verður að endingu forgangsraðað á grundvelli niðurstöðu
stigagjafarinnar. Matskvarðann er að finna á bls. 3 í þessu skjali.
Annað
Varðandi samningagerð við þá umsækjendur sem boðinn verður aðlögunarsamningur, eftirfylgni með
framvindu verkefna og hlutverk og skyldur samningsaðila er vísað til reglugerðar um
aðlögunarsamninga (nr.1253/2019, VII.kafli).
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Umsóknum forgangsraðað
skv. eftirfarandi þáttum:

Uppfyllir umsækjandi skilyrði um
umsækjendur, þ.e. á hann
lögheimili á viðkomandi býli og
ætlar að fækka um 100 fjár eða
meira?

Nei
ð
Afgreiðslu lokið
umsækjenda
svarað / hafnað

Já

Er umsókn fullnægjandi,
koma allar upplýsingar
fram og fylgja öll
umeðin gögn?

Já

Ætlar viðkomandi að hætta
allri sauðfjárrækt, eða fara út
í virðisaukandi starfsemi sem
tengist sauðfjárafurðum?

Nei
ð
Umsækjanda gefinn viku
frestur til að skila inn frekari
gögnum.

Nei
ð
Umsókn víkur í forgangi, fær
ekki afgreiðslu nema
forgangsumsóknir séu ekki
nógu margar

Já

Umsókn sett í forgangshóp. Er umframeftirspurn
innan forgangshóps, er
forgangsröðunar þörf?

Já

Nei
ð

Sjá nánar matslíkan

Afgreiðslu
forgangsumsókna lokið.

Afgreiðslu lokið
umsækjenda
svarað.

Aðrar umsóknir teknar til
afgreiðslu. Er umframeftirspurn, er forgangsröðunar þörf?

Samningagerð.

Já
Nei
ð
Afgreiðslu lokið
umsækjendum
svarað.
Samningagerð.

Fæðirit sem lýsir því vinnuferli sem forsvarsaðilar Framleiðnisjóðs
munu nota við mat og afgreiðslu umsókna um aðlögunarsamninga í sauðfjárrækt
2020

 Verkefnislýsing
 Hæfni umsækjenda
 Markmiðasetning og
verkáætlun
 Atvinnusköpun
 Nýsköpun
 Byggða- og náttúruvernd
 Stofnkostnaðar- áætlun og
fjármögnun
 Rekstraráætlun og
fjárhagsl. ávinningur

Umsóknum sem ekki lentu í
forgangshóp er raðað skv.
eftirfarandi þáttum:
 Verkefnislýsing
 Hæfni umsækjenda
 Markmiðasetning og
verkáætlun
 Atvinnusköpun
 Nýsköpun
 Byggða- og náttúruvernd
 Stofnkostnaðar- áætlun og
fjármögnun
 Rekstraráætlun og
fjárhagsl. ávinningur
Sjá nánar matslíkan

Afgreiðslu lokið
umsækjenda
svarað.
Samningagerð.

2

Matskvarði sem notaður verður við mat umsókna um
aðlögunarsamninga í sauðfjárrækt, 2020.
Framleiðnisjóður landbúnaðarsins - mat umsókna
Aðlögunarsamningar sauðfjárræktarinnar
Umsókn / heiti:
Nr. umsóknar :
Já

Format /útilokandi þáttur
Frumflokkun forgangsröðunar

Nei

Fækkun Áhersluþáttur verkefnis

Fækkað skal um amk 100 fjár hjá umsóknaraðila. Skv. 33. grein reglugerðar skulu
verkefni tengd sauðfjárafurðum njóta forgangs. Auk þess skulu þeir framleiðendur sem
hyggjast hætta sauðfjárbúskap njóta forgangs. Í stað fækkunar skal umsækjandi skv.
30. grein byggja upp nýjar búgreinar, búskaparhætti eða hasla sér völl á öðrum sviðum,
m.a. til þess að stuðla að nýsköpun og náttúruvernd.

Sauðfjárafurðatengt verkefni
Hætt verður með sauðfé
Ný búgrein eða nýir búskaparhættir
m.t.t. nýsköpunar, náttúrverndar
Verkefnið (75%):

Uppfyllir umsækjandi kröfur um greiðslur skv.samningi um starfsskilyrði sauðfjárræktar?

Stigaskali Vægi %

Mat 1

Mat 2

Meðaltal Vegin einkunn

Verkefnalýsing

0-10

15

0

Eru allar viðeigandi upplýsingar (gögn) til staðar, er ljóst um hvað verkefnið snýst, hversu
skilmerkileg er verkefnislýsingin?

Hæfni, bakgrunnur

0-10

5

0

Er bakgrunnur þeirra sem standa að verkefninu við hæfi, eru þeir líklegir til að valda
þessu verkefni?

0

Eru tímasetningar og framkvæmdaáætlun trúverðugar? Eru markmið verkefnisins skýr og
raunsæ? Eru vörður/áfangar að þeim augljós/ mælanleg? Hvenær ætlar viðkomandi að
fækka fénu (2020/2021)? Er mögulegt að meta framvindu verkefnis út frá verkáætlun í
árslok hverju sinni (umsækjandi skal skila stöðuskýrslu í lok hvers árs)?
Felur verkefnið í sér atvinnusköpun, verða störfin til "heima á bæ" eða annars staðar,
hversu fljótt verða störfin til, er líklegt að verkefnið leiði af sér tengd störf í nágrenninu?
Skv. 41. gr. er framleiðanda heimilt að starfrækja hluta starfseminnar á bújörð í sama
eða aðliggjandi sveitarfélagi. Ber verkefnið/leiðir af sér mörg störf eða hlutastarf/störf?

Markmið og verkáætlun

0-10

20

Atvinnusköpun

0-10

15

0

Nýsköpun

0-10

10

0

Byggða- og náttúruvernd

0-10

10

0

Áætlanagerð (25%)

Stigaskali Vægi %

Mat 1

Mat 2

Felur verkefnið í sér nýbreytni/nýsköpun á viðkomandi búi, í viðkomandi sveitarfélagi/
landshluta eða á landsvísu? Eru nágrannarnir að fást við þetta sama? Er líklegt að
verkefnið leiði af sér störf, þjónustu og/eða vörur sem nýnæmi er að?
Hversu mikilvæg er ný starfsemi fyrir nærumhverfið strax eða til framtíðar? Styrkir
verkefnið byggð í viðkomandi héraði? Bætir verkefnið landgæði og/eða eykur verðmæti
lands til lengri tíma litið?

Meðaltal Vegin einkunn

Stofnkostnaðaráætlun og
fjármögnun

0-10

10

0

Er stofnkostnaðaráætlun skýr, vel sundurliðuð og raunsæ? Er heildarfjármögnun
verkefnisins ljós og eru þær upplýsingar trúverðugar? Skipta heildarfjárupphæðir á
samningstíma öllu/litlu/engu við að koma verkefninu á fót?

Rekstraráætlun og fjárhagslegur
ávinningur

0-10

15

0

Er rekstraráætlun skýr, vel sundurliðuð og raunsæ? Mun verkefnið skapa atvinnustarfsemi sem skilar viðunandi fjárhagslegri afkomu? Skipta áframhaldandi greiðslur
skv.samningi sköpum fyrir framvindu verkefnisins?

Einkunn
Fyrsta tillaga (hafna/styðja)

0

Minnispunktar / bókun:
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