Reglugerð um almennan stuðning við landbúinað nr. 1240 frá 28. desember 2016 segir í 40-46 gr. um
þróunarfjármuni búgreina:

IX. KAFLI
Þróunarfjármunir búgreina.
40. gr.
Þróunarverkefni í garðyrkju, nautgriparækt og sauðfjárrækt.
Framleiðnisjóður landbúnaðarins annast vörslu fjármuna vegna þróunarverkefna í garðyrkju, nautgriparækt
og sauðfjárrækt en fjármunum er ætlað að styðja við kennslu, rannsóknir, leiðbein-ingar og þróun í
framangreindum búgreinum. Framleiðnisjóður landbúnaðarins auglýsir eftir umsóknum 1. apríl og 1.
október ár hvert og úthlutar styrkjum eftir umsóknum og samkvæmt reglu-gerð þessari.
41. gr.
Umsagnir fagráða.
Fagráð í garðyrkju, nautgriparækt og sauðfjárrækt skulu gefa umsagnir um allar umsóknir sem sjóðnum
berast, eftir því sem við á. Framleiðnisjóður skal taka ákvörðun um úthlutun styrkja með hliðsjón af
umsögnum fagráðanna. Fagráðin skulu leggja faglegt mat á umsóknir um styrki. Meðmæli fagráðs er
forsenda styrkveitingar. Sé fagráð vanhæft til að fjalla um umsókn skal það tilkynna stjórn Framleiðnisjóðs
um vanhæfi sitt. Stjórn Framleiðnisjóðs er þá heimilt að afgreiða umsókn án umsagnar fagráðs. Stjórn
Framleiðnisjóðs er heimilt í slíkum tilvikum, telji hún þess þörf, að leita til sérfræðinga eða fagaðila til að
leggja mat á umsóknina.
Fagráðum er heimilt að setja nánari verklagsreglur um mat á umsóknum um þróunarfé í við-komandi
búgrein
.
42. gr.
Skipting heildarframlaga milli búgreina.
Heildarframlög til þróunarverkefna skiptast á milli búgreina með eftirfarandi hætti:
a. Garðyrkja 38%.
b. Nautgriparækt 14%.
c. Sauðfjárrækt 48%.
Í garðyrkju eru styrkhæf ráðgjafarverkefni, kynningarverkefni, rannsókna- eða tilraunaverkefni,
vöruþróunarverkefni og endurmenntunarverkefni.
Í nautgriparækt eru þau verkefni styrkhæf sem talin eru styrkja íslenska nautgriparækt og fela í sér
rannsóknir og þróunarverkefni.
Í sauðfjárrækt eru hver þau verkefni styrkhæf sem talin eru styrkja íslenska sauðfjárrækt og falla undir það
að vera kennsla, rannsóknir, leiðbeiningar og/eða þróun í sauðfjárrækt.
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43. gr.
Styrkþegar og umsókn.
Þrátt fyrir 3. gr. (í reglugerðinni) geta styrkþegar verið einstaklingar, rannsóknarhópar, háskólar,
rannsóknar-stofnanir, félög og fyrirtæki.
Umsóknum skal skila til Framleiðnisjóðs landbúnaðarins á sérstökum eyðublöðum sem sjóður-inn lætur í
té.
Umsókn skulu fylgja eftirtalin gögn, eftir því sem við á:
a. Listi yfir alla sem aðild eiga að verkefninu.
b. Yfirlit um tilgang og markmið verkefnis, þ.m.t. rökstuðningur fyrir því hvernig það fellur að þeim
markmiðum sem tilgreind eru í 40. gr. og hvernig það gagnast viðkomandi búgrein að öðru leyti.
c. Tímaáætlun verkefnisins og upplýsingar um helstu áfanga þess.
d. Fjárhagsáætlun verkefnisins í heild.
e. Upplýsingar um hvernig niðurstöður verkefnisins verða kynntar.
Framleiðnisjóður landbúnaðarins og fagráð geta óskað eftir frekari gögnum sé þess talin þörf til að leggja
mat á umsókn.
44. gr.
Greiðsla.
Áður en styrkur er greiddur skal umsækjandi staðfesta að fjármögnun verkefnisins í heild hafi verið tryggð,
sbr. d-lið 43. gr.
Greiða má allt að 40% af samþykktum styrk til styrkþega þegar verkefni er sannarlega hafið. 20% af styrk
má svo greiða þegar áfangaskýrslu hefur verið skilað sem gefur til kynna að framvinda verkefnisins sé
a.m.k. 60% af heildarverkefninu. Eftirstöðvar framlagsins 40%, má þá greiða þegar lokaskýrslu hefur verið
skilað og hún samþykkt í viðkomandi fagráði. Framleiðnisjóði landbúnaðar-ins er þó heimilt að víkja frá
þessu ef eðli verkefnisins eða aðrar veigamiklar ástæður krefjast þess.
45. gr.
Lokaskýrsla.
Styrkþegar skulu skila skýrslu um verkefnið til viðkomandi fagráðs eigi síðar en 6 mánuðum eftir að því
lýkur. Sé verkefnið til lengri tíma en eins árs skal skila árlegri áfangaskýrslu. Í skýrslunni skal lagt mat á
framgang verkefnisins og hverju það hafi skilað fyrir viðkomandi búgrein.
Framleiðnisjóði landbúnaðarins er heimilt að leita umsagna viðkomandi fagráðs um verkefna-skýrslur sem
styrkþegum er gert að skila til sjóðsins. Allar lokaskýrslur skulu kynntar viðkomandi fagráði.
46. gr.
Styrkur fellur niður.
Styrkveitingar til verkefna þar sem ekki tekst að uppfylla skilyrði þessara reglna um skýrsluskil og lok
verkefnis, skv. 43. og 44. gr., innan 12 mánaða frá því að Framleiðnisjóður landbúnaðarins samþykkir
fyrirheit um styrk, falla niður. Framleiðnisjóði landbúnaðarins er heimilt, vegna sérstakra aðstæðna, að
veita frest til ráðstöfunar framlaga á næsta ári eftir úthlutun, enda hafi borist formleg beiðni þess efnis frá
styrkþega fyrir lok úthlutunarárs.
Framleiðnisjóði landbúnaðarins er heimilt að krefjast endurgreiðslu á greiddum styrk, að hluta til eða í
heild sinni ásamt kostnaði við innheimtu, ef verkefni sem veittur hefur verið styrkur fyrir er ekki unnið í
samræmi við áætlanir.

