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Uppbyggingarsjóður Suðurlands (SASS Fundusz Rozwoju Południowej Islandii) jest funduszem 

wspierającym projekty z obszaru kultury, innowacji i rozwoju biznesu. Z funduszu dotowane 

są projekty, których cele są zbieżne ze strategią Sóknaráætlun Suðurlands (Strategia Rozwoju 

Południowej Islandii), rozwijające lokalną społeczność, promujące inicjatywy kulturalne, 

mające pozytywny wpływ na środowisko lub poprawiające konkurencyjność regionu 

Południowej Islandii.  

Główne zasady i kryteria  
1) Podczas fazy oceny projektu, komisja weryfikuje poprawność złożonego wniosku, wraz 

z załącznikami. Wniosek musi być kompletny i wysłany drogą elektroniczną według 

określonych wytycznych, znajdujących się na web.sass.is. SASS ma prawo odrzucenia 

wniosku, jeśli jest niekompletny lub wypełniony niezgodnie z instrukcją, co skutkuje 

wykluczeniem z dalszej oceny.   

2) Zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje mają prawo 

zgłaszać projekty do SASS. Publiczne przedsiębiorstwa i stowarzyszenia, w większości 

należące do Państwa lub lokalnego samorządu, nie powinny być wiodąca stroną w 

projektach, ubiegających się o dotację. 

3) Dane aplikujących i szczegóły projektu są poufne. Jedynie na oficjalnej liście 

zaakceptowanych projektów, pojawi się informacja zawierająca nazwę projektu, imię i 

nazwisko pomysłodawcy projektu i kwotę przydzielonego dofinansowania.  

4) Osoba aplikująca (która w przeszłości otrzymała już dotację z SASS) jest zobowiązana 

przedstawić raport okresowy i/lub raport końcowy za poprzedni projekt, by moc 

aplikować o dotację na następny projekt.  

5) Aplikujący musi współfinansować projekt co najmniej w 50%. Współfinansowanie 

może mieć formę pracy własnej nad projektem.  

6) Okres realizacji projektu nie powinien przekroczyć 12 miesięcy. Dla długoterminowych 

projektów, aplikujący powinien zdefiniować etapy projektu i aplikować jedynie o 

dotację na te etapy, które zostaną ukończone w przeciągu 12 miesięcy od podpisaniu 

umowy z SASS.  

7) Umowa jest zawierana na dotacje danego projektu. Jeśli umowa nie zostanie 

podpisana po 3 miesiącach od ogłoszenia decyzji, dotacja jest anulowana. 

8) Dotacje są wypłacane zgodnie z umową, wraz z postępem prac nad projektem. Należy 

złożyć okresowy raport i raport końcowy do akceptacji przez SASS. Końcowa płatność 

nie powinna być niższa niż 250 000 ISK lub 25% całej kwoty dofinansowania, jeśli 

dotacja jest niższa niż 1 000 000 ISK.  

9) Jeśli przyznanie dotacji zostało ogłoszone, jest to ostateczna decyzja, która nie podlega 

zmianom.  

10) Podczas aplikowania o dotację z Funduszu Rozwoju Południowej Islandii, aplikujący 

potwierdza, że zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 1408/2013 (de Minimis), publiczne 

wsparcie dla projektu nie przekracza 200 000 EUR, włączając w to dofinansowanie 

SASS, w okresie 2 poprzednich lat oraz obecnego roku rozliczeniowego.  

  



 
 

Co jest dotowane?  
SASS dofinansowuje max. 50% kosztów.  

Wszystkie planowane koszty muszą być ujęte i opisane w aplikacji.  

- Własny wkład w przygotowanie projektu jest szacowany na 4500 ISK za godzinę 

pracy. Raport pracy własnej musi być prowadzony i załączony wraz z okresowym 

i/lub końcowym raportem.  

- Koszty podroży. By zawrzeć koszty podroży w dotowanych projekcie, należy 

przedstawić cel i szacowany koszt podroży.  

- Tworzenie projektów kulturalnych. 

- Zakup usług, niezbędnych do przygotowania projektu.  

- Wyspecjalizowany sprzęt do rozwoju produktu, który jest niezbędny dla projektu. 

Co nie jest dotowane? 
1) Inwestowanie w firmy, zakup sprzętu produkcyjnego, działki, domy.  

2) Koszty poniesione przed złożeniem aplikacji o dotacje z SASS.  

3) Dokumentacja dziedzictwa kulturowego, działalność klubów sportowych, miejskie 

festiwale, publiczne zgromadzenia bez wskazanego celu, obrzędy religijne, 

tradycyjne szkolne projekty kulturalne, wydawanie książek i płyt CD.  

Kryteria oceny aplikacji  

Wnioski w obszarze rozwoju biznesu i innowacji.  
Cele: 

- Wspieranie projektów biznesowych, które tworzą miejsca pracy i/lub zwiększają 

wydajność w Południowej Islandii.  

- Wspieranie innowacji i zwiększanie różnorodności biznesowej na Południu Islandii.  

Specjalny nacisk jest kładziony na projekty, które są zbieżne z jednym (lub więcej) poniższych 

opisów: 

- Innowacje wewnątrz istniejącej firmy i wprowadzenie produktów i usług na nowe 

rynki. 

- Innowacje w obszarze efektywności energetycznej i produkcji jedzenia; oraz projekty 

rozwoju w przemyśle technologicznym i kreatywnym.  

- Projekty, które dotyczą innowacji wśród młodzieży i młodych osób dorosłych. 

- Projekty, które promują zrównoważony i pozytywny wpływ na środowisko. 

- Projekty, które dotyczą międzynarodowych funduszy konkurencyjnych.  

- Projekty badań i współpracy, których cele są zbieżne z celami Funduszu Rozwoju 

Południowej Islandii.  

 

 



 
 

Wnioski w obszarze kultury  
Cele: 

- Promowanie sztuki i działalności kulturalnej w Południowej Islandii.  

Specjalny nacisk jest kładziony na projekty, które są zbieżne z jednym (lub więcej) poniższych 

opisów: 

- Wielokulturowe wydarzenia i współpraca w obszarze wielokulturowości. 

- Kreatywne pomysły i projekty rozwoju muzeów, informacji turystycznych i wystaw. 

- Projekty, które opierają się na współpracy między dwiema lub kilkoma osobami, 

gminami, formami sztuki; lub wydarzenia odbywające się w kilku miejscach. 

- Projekty dotyczące sztuki i kultury wśród młodzieży i młodych osób dorosłych. 

- Warsztaty i lekcje sztuki dla dzieci i młodzieży. 

- Projekty kulturalne, które promują ochronę środowiska, zrównoważony rozwój i/lub 

bazują na dziedzictwie kulturowym Południowej Islandii.  

Ocena wniosku 
Ocena wniosku jest wystawiana na podstawie analizy zgodności projektu z poszczególnymi 

wymaganiami. Waga każdego z wymogów jest określona współczynnikiem od 1 do 5. Następnie 

zgodność projektu z danym wymogiem jest oceniana w skali 1-5. Każda ocena jest mnożona przez 

współczynnik wagi danego wymogu i suma punktów stanowi ocenę końcowa wniosku. 

Współczynnik wagi każdego z wymogów jest podany w nawiasach. 

Innowacje i projekty rozwoju biznesu 
1) Projekt spełnia cele funduszu. (4-punkty) 

2) Projekt ma potencjał na tworzenie długotrwałego i całorocznego zatrudnienia w 

Południowej Islandii.  (5-punktow) 

3) Projekt jest oryginalny, wprowadza innowacje w Południowej Islandii. (4-punkty) 

4) Podstawy i plany realizacji projektu są realistyczne. Względna wiedza i doświadczenie 

potrzebne do realizacji są dostępne. (5-punktow) 

5) Dotacja będzie miała duży wpływ na rozwój projektu. (4-punkty) 

 

Projekty kulturalne  
1) Projekt spełnia cele funduszu. (4-punkty) 

2) Projekt ma pozytywny wpływ na kulturę i społeczność Południowej Islandii. (5-

punktow) 

3) Projekt zwiększa różnorodność kulturowa w Południowej Islandii. (5-punktow) 

4) Podstawy i plany realizacji projektu są realistyczne. Względna wiedza i doświadczenie 

potrzebne do realizacji są dostępne. (4-punkty) 

5) Dotacja będzie miała duży wpływ na rozwój projektu. (5-punktow) 
 



 
 

Wstępnym warunkiem analizy projektu jest jego zbieżność z celami jednej z kategorii. Ponadto, 

projekt może pasować do jednej lub wielu kategorii celów. Przy każdej alokacji dotacji, komisja 

ocenia jak dobrze projekt spełnia cele funduszu.  


