
Heiti verkefnis: Yfir viðmiði 55

Starfssvæði: Undir viðmiði 54

Matsþáttur: Umgjörð 

og innihald verkefnis 

(80%)

Framúrskarandi Vel útfært Fullnægjandi Ófullnægjandi Verulega ábótavant

5%

5 4 3 2 1

5%

5 4 3 2 1

5%

5 4 3 2 1

40% Markmið - 5 Markmið - 4 Markmið - 3 Markmið - 2 Markmið - 1

Afrakstur - 10 Afrakstur - 8 Afrakstur - 6 Afrakstur - 4 Afrakstur - 2

Tímarammi - 5 Tímarammi - 4 Tímarammi - 3 Tímarammi - 2 Tímarammi - 1

Sjálfbærni - 10 Sjálfbærni - 8 Sjálfbærni - 6 Sjálfbærni - 4 Sjálfbærni - 2

Kostnaður -5 Kostnaður - 4 Kostnaður -3 Kostnaður - 2 Kostnaður -1

Stjórnun- 5 Stjórnun- 4 Stjórnun-3 Stjórnun- 2 Stjórnun- 1

5%

5 4 3 2 1

5%

5 4 3 2 1

15%

15 12 9 6 3

Matsþáttur: geta 

umsækjenda (20%)
Framúrskarandi Vel útfært Fullnægjandi Ófullnægjandi Verulega ábótavant

10%

10 8 6 4 2

10%

10 8 6 4 2

Athugasemdir: Einkunn, gæði: 0

Einkunn, geta: 0

Ath. styrktarfé má ekki nota í verkefni annarra félaga eða vegna verkefna landsskrifstofu skv. verklagsreglum Verkefnasjóðs og lögum Rauða krossins á Íslandi

Matsaðili færi inn einkunnir fyrir hvern matsþátt í skærgulu reitina, töluleg viðmið fyrir hvern þátt eru gefin upp í rauðum tölum

0

Athugasemdir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Viðurkenndum, alþjóðlegum 

starfsháttum við 

árangursmiðaða 

verkefnastjórnun er fylgt.

Viðurkenndum starfsháttum 

við árangursmiðaða 

verkefnastjórnun er  fylgt.

Verkefnið tekur til 

árangursmiðaðrar 

verkefnastjórnunar.

Þýðing og tilgangur 

verkefnis 

Aðstoðin er óhlutdræg, byggist á 

þörfum notenda og mismunar 

ekki.

Aðstoðin er nokkuð óhlutdræg, 

byggist á þörfum notenda og 

mismunar ekki.

Aðstoðin virðist að mestu vera 

óhlutdræg, byggjast á þörfum 

notenda og ekki mismuna.

Aðstoðin byggir að einhverju 

marki á virku samtali við 

notendur, þátttöku og 

endurgjöf.

Aðstoðin byggir augljóslega á 

virku samtali við notendur, 

þátttöku og endurgjöf. 

Aðstoðin byggir  á virku samtali 

við notendur, þátttöku og 

endurgjöf.

Hlutdrægni, þarfir og 

þátttaka án aðgreiningar

Verkefnið hefur augljós og 

veruleg, jákvæð jafnréttisleg 

áhrif, kynjasamþættingu er beitt.

Verkefnið hefur  jákvæð 

jafnréttisleg áhrif, 

kynjasamþættingu er beitt.

Jafnréttissjónarmið fá nokkuð 

vægi í verkefnasniði.

Verkefnið er að fullu í samræmi 

við forgangsverkefni/áherslur 

Rauða krossins á Íslandi, sem og 

í samræmi við stefnu Rauða 

kross hreyfingarinnar.

Verkefnið er í góðu samræmi 

við forgangsverkefni/ áherslur 

Rauða krossins á Íslandi, sem 

og í samræmi við stefnu Rauða 

kross hreyfingarinnar.

Verkefnið er að einhverju leyti  

samræmi við 

forgangsverkefni/áherslur 

Rauða krossins á Íslandi, sem 

og í samræmi við stefnu Rauða 

kross hreyfingarinnar.

Þjónustan hæfir þeirri 

þörf sem um ræðir

Verkefnastýring og 

fjármálaumsýsla

Aðstoðin er samhæfð og 

rímar vel við annað starf 

á vettvangi

Árangursmiðuð 

verkefnastjórnun (PME)

Samfélagsleg þátttaka 

og ábyrgð (CEA

Jafnrétti, vernd og 

þátttaka án aðgreiningar 

(PGI)

Víðtækt samráð er haft á 

vettvangi, m.a. við 

nærsamfélagið og aðra aðila, 

tillit er tekið til þjónustu annarra 

á viðkomandi svæði.

Samráð er haft á vettvangi, 

m.a. við nærsamfélagið og aðra 

aðila, tillit er tekið til þjónustu 

annarra.

Eitthvað samráð er haft á 

vettvangi, m.a. við 

nærsamfélagið og/eða aðra 

aðila, tillit er tekið til þjónustu 

annarra. 

Lítið samráð er haft á vettvangi, 

m.a. við nærsamfélagið og/eða 

aðra aðila, lítið tillit er tekið til 

þjónustu annarra. 

Ekkert samráð er haft á 

vettvangi, m.a. við 

nærsamfélagið og/eða aðra 

aðila, ekkert tillit er tekið til 

þjónustu annarra.

Umsækjandi hefur mikla getu til 

að stýra verkefninu, umsýsla 

fjármála er vönduð og 

umsækjandi hefur haldbæra 

reynslu frá fyrri 

samstarfsverkefnum.

Umsækjandi hefur getu til að 

stýra verkefninu, umsýsla 

fjármála er vönduð og 

umsækjandi hefur einhverja 

reynslu frá fyrri 

samstarfsverkefnum.

Umsækjandi hefur viðunandi 

getu til að stýra verkefninu, 

umsýsla fjármála er 

fullnægjandi og umsækjandi 

hefur reynslu frá fyrri 

samstarfsverkefnum.

Umsækjandi hefur mögulega 

getu til að stýra verkefninu, 

umsýsla fjármála er 

ófullnægjandi og umsækjandi 

hefur litla reynslu frá fyrri 

samstarfsverkefnum.

Umsækjandi hefur trúlega ekki 

getu til að stýra verkefninu, 

umsýslu fjármála er ábótavant  

og umsækjandi hefur enga 

reynslu frá fyrri 

samstarfsverkefnum.

Verkefnasnið fjallar ekki um 

árangursmiðaða 

verkefnastjórnun. 

Aðstoðin er hlutdræg upp að 

marki, byggist ekki á þörfum 

notenda og/eða mismunar á 

einhvern hátt.

Aðstoðin er hlutdræg, byggist 

ekki á þörfum notenda og/eða 

mismunar á einhvern hátt.

Verkefnið svarar ekki þörfum 

en trúlega er um þörf að ræða. 

Aðstoðin er mögulega veitt til 

að lina mannlegar þjáningar og 

nær e.t.v. til þeirra er 

þjónustuþurfi eru.

Verkefnið svarar ekki þörfum 

og ekki er að fullu ljóst að um 

bráða þörf sé að ræða. Ekki 

þykir sýnt að aðstoðin sé 

sannarlega veitt til að lina 

mannlegar þjáningar.

0

0

0

Athugasemdir

0

0

Verkefnið tekur 

árangursmiðaðrar 

verkefnastjórnunar, en nálgun 

er ófullnægjandi.
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Verulega skortir á að aðstoðin 

byggi á virku samtali við 

notendur, þátttöku og 

endurgjöf.

Ekkert tillit er tekið til 

jafnréttissjónarmiða í 

verkefnasniði, ekki er líklegt að 

verkefnið hafi áhrif á sviði 

jafnréttis.

Lítið tillit er tekið til 

jafnréttissjónarmiða í 

verkefnasniði.

Verkefnið er ekki að fullu í 

samræmi við 

forgangsverkefni/áherslur 

Rauða krossins á Íslandi, sem 

og í samræmi við stefnu Rauða 

kross hreyfingarinnar.

Verkefnið er hvorki í samræmi 

við forgangsverkefni/áherslur 

Rauða krossins á Íslandi, né í 

samræmi við stefnu Rauða 

kross hreyfingarinnar.

Virku samtali við notendur, 

þátttöku og endurgjöf er 

ábótavant.

Gæði verkefnis: 

Markmið,  afrakstur, 

aðgerðir, tímarammi, 

stjórnun og kostnaður 

verkefnis

Heildarmat (100%): 

Verkefnið svarar þörfum 

nærsamfélagsins m.v. nýjustu 

þarfagreiningar og augljóst er að 

um mikla þörf er að ræða. 

Aðstoðin er sannarlega veitt til 

að lina mannlegar þjáningar. 

Verkefnið svarar þörfum 

samfélagsins. Aðstoðin er veitt 

til að lina mannlegar þjáningar.

Verkefnið svarar ekki 

augljósum þörfum, en ljóst er 

að um gat í þjónustu er að 

ræða. Aðstoðin er  veitt til að 

lina mannlegar þjáningar.


