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Minjastofnun Íslands þakkar umsókn um styrk úr húsafriðunarsjóði til
undirbúnings tillögu að verndarsvæði í byggð.

Ákveðið hefur verið að veita styrk að upphæð kr. 9.297.750,- til
verkefnisins.
Minjastofnun hefur lagt mat á hvaða verkþáttum þarf að ljúka vegna gerðar
umræddrar tillögu að verndarsvæði í byggð og leggur til að styrknum verði
skipt þannig til eftirfarandi verkþátta:

Húsakönnun

kr.

3.300.000

Fornleifaskráning

kr.

500.000

Greinargerð með mati á varðveislugildi
Samráð við íbúa
Annað þ.m.t. ferðakostnaður

kr.
kr.
kr.

3.300.000
785.000
200.000

Samtals

kr.

8.085.000

Ófyrirséð 15%

kr.

1.212.750

Samtals alls

kr.

9.297.750

Gagnaöflun, vinnsla korta og ljósmynda, vettvangsskráning og
skýrslugerð. Uppfæra þarf eldri skráningu skv. stöðlum M.Í.

Verður greitt út í lok verkefnis í samræmi við uppgjör, verði
sýnt fram á að kostnaður hafi farið fram úr ofangreindri
áætlun um kostnað við einstaka verkþætti.

postur@minjastofnun.is
www.minjastofnun.is
Kennitala: 440113-0280

Efni: Úthlutun styrks úr húsafriðunarsjóði 2021.
Verndarsvæði í byggð – Hólmavík, verslunarstaður við
Steingrímsfjörð

Gagnaöflun, vinnsla korta og ljósmynda, vettvangsskráning og
skýrslugerð. Uppfæra þarf húsakönnun sem gerð var árið 2000
samkvæmt núgildandi leiðbeiningum M.Í.

(354) 570 13 00

Kostnaður við verkefnið skal færður sérstaklega í bókhaldi sveitarfélagsins.

Unnt er að fá allt að 50% styrks á þessu ári greidd þegar sýnt hefur verið
fram á að verkefnið er sannanlega hafið. Eftirstöðvar styrks, 50%, fást
greiddar þegar styrktum verkþáttum hefur verið lokið og öll gögn send
Minjastofnun í samræmi við samning sem gerður verður um styrkinn. Nýta
verður styrk fyrir árslok 2021.

Um styrki vegna verndarsvæða í byggð gilda reglur um úthlutun úr
húsafriðunarsjóði frá 9. júní 2016. Eins og kveðið er á um í 5. gr. þarf að gera
samninga um greiðslu styrkja og er hann meðfylgjandi. Styrkþegi er beðinn
um að undirrita samninginn og senda hann Minjastofnun Íslands. Afrit af
samningi, undirrituðum af Minjastofnun Íslands, mun verða sent styrkþega.
Áður en verkefnið er hafið skal ábyrgðarmaður verkefnisins hafa samband
við tengilið Minjastofnunar, Maríu Gísladóttur verkefnastjóra,
maria@minjastofnun.is, s. 570 1323.
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