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Heiti verkefnisins

EIMUR

Markmið

Samstarfsverkefni um bætta nýtingu orkuauðlinda til aukinnar
sjálfbærni.
Markmið EIMS er að stuðla að aukinni sjálfbærni samfélaga á
Norðausturlandi með fjölbreyttri nýtingu orkuauðlinda og aukinni
áherslu á samspili samfélags, umhverfis, auðlinda og efnahags.
Ennfremur ætlar EIMUR að stuðla að aukinni getu Norðausturlands til að
vera leiðandi á sviði nýtingar á endurnýjanlegri orku til samfélagslegra
jákvæðra framfara. Þar með talið til verðmætasköpunar í anda viðmiða
nútímans svo sem með áherslu á hringrásarhagkerfið og nýsköpun. EIM
er ætlað að skapa jarðveg fyrir þróunarverkefni með áherslu á markmið
félagsins og horfa til þess að vera hvati til stofnunar nýrra verkefna og
leiða saman ólíka aðila til samstarfs.
Öðrum áfanga Eims má skipta upp í þrjár megin áherslur sem allar heyra
undir það meginmarkmið að nýta betur orkuauðlindir á svæðinu og
styrkja getu sveitarfélaga í átt að aukinni sjálfbærni. Megináherslur annars
áfanga EIMS má sjá í mynd 1. Endurmótaðar áherslur EIMS byggja á þeim
lærdómi sem dreginn var af fyrsta áfanga verkefnisins og þeim tækifærum
sem aðstandendur verkefnisins telja að passi við styrkleika svæðisins.
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Landshlutunum er í sjálfsvald sett til hvers langs tíma áhersluverkefni ná. Nái þau til lengri tíma en eins árs þá
eru settir fram fyrirvarar um samþykkt fjárlaga hvers árs.

Verkefni sem þetta fjölgar möguleikum svæðisins til að takast á við
áskoranir samtímans og tekur þátt í að gera svæðið þekkt á heimsvísu
þegar kemur að sjálfbærri þróun.
Stutt verkefnalýsing
(mikilvægt er að verk- og
kostnaðaráætlanir séu
gerðar fyrir öll verkefni)

Annar áfangi EIMS byggir á því starfi sem hófst 2016 með stofnun
verkefnisins og því mikla starfi sem unnið hefur verið í að stuðla að
bættri nýtingu auðlinda á Norðausturlandi. Fyrsta áfanga verkefnis lauk í
júní 2019 og er fyrirhugað að annar áfangi hefjist 1. apríl 2020. Við
mótun á áfanga tvö er horft til þess að nýta lærdóm þann sem hægt er
að draga af fyrsta áfanga og sníða verkefnið að aukinni kröfu
samfélagsins um sjálfbærni á öllum sviðum, ekki bara út frá
umhverfislegu sjónarmiði. Sérstaklega verður horft til þess að leggja
áherslu á að færa EIM nær starfsemi fyrirtækja og stefnu sveitarfélaga á
svæðinu þannig að verkefnið nýtist sem best og á sem markvissastan
hátt til styðja við markmið svæðisins í sjálfbærri þróun, líkt og útlistað er
í Sóknaráætlun.
Eimur mun þannig virka sem þekkingarstuðningur við græna
atvinnuþróun sveitarfélaga á svæðinu sem og að tengja saman ólíka
hagaðila í þeirri viðleitni að byggja upp fjölbreytt og spennandi tækifæri,
allt frá rannsóknum og þróunarverkefnum til atvinnuþróunar,
skipulagsmála og grænna lausna.
Þá er ætlunin að byggja upp þekkingu og auka getu svæðisins til að taka
þátt í stórum alþjóðlegum verkefnum á sviði orku, sjálfbærni og grænna
lausna. Með þessu er hægt að draga að frekari fjármuni í orkutengd
verkefni. Eimur verður leiðandi þátttakandi í LoftslagsAkademíu Vistorku
þar sem markmiðið er að fræða nemendur um sérstöðu starfssvæðisins
og draga í kjölfarið fram nýjar hugmyndir að sjálfbærri nýtingu m.a. með
áframhaldi á Sumarskóla EIMS í samstarfi við Stuttgart Media University.
Eimur stefnir einnig á samstarf við fleiri háskóla, til að mynda HA vegna
stofnunnar vísindagarða. Eimur áætlar einnig að styðja bæði við
lokaverkefni mastersnema og ráða háskólanema til sín í sumarstarf ár
hvert.

Önnur áhersla snýr að grænum innviðum, atvinnuþróun og
hringrásarhagkerfinu. Þar er markmiðið að greina hvar við stöndum í
samanburði við önnur svæði þegar kemur að innviðum til grænnar
atvinnusköpunar. Eimur mun draga saman hagsmunaaðila til
sameiginlegrar stefnumótunar varðandi innviðauppbyggingu.
Kortlagning ónýttra orkutengdra hráefnisstrauma mun einnig halda
áfram og niðurstöður verða kynntar með viðeigandi hætti. Markmið
Eims á þessu sviði er líka að taka á móti erlendum fyrirtækjum/aðilum, í

samstarfi við atvinnuþróunarfélög og sveitarfélög, og sýna þeim svæðið
með tilliti til grænna fjárfestinga.

Þriðja áherslusvið Eims er sjálfbær matvælaframleiðsla. Þar er markmiðið
að auka og bæta hlutfall jarðvarma í framleiðslu og áframvinnslu á
matvælum. Þá ætlar Eimur að taka þátt í eða styðja við tilraunaverkefni á
sviði matvælaframleiðslu og/eða áframvinnslu auk þess að gera
samstarfssamninga við aðila á þessu sviði. Eimur mun einnig standa fyrir
því að markaðs- og uppbyggingartækifæri á þessu sviði verði greind og
þeim komið á framfæri við fyrirtæki og nýsköpunaraðila.
Gert er ráð fyrir tveimur starfsmönnum til að sinna verkefninu. Annar mun
leggja áherslu á markaðssókn og uppbyggingu raunhæfra verkefna á
meðan hinn starfsmaðurinn mun sinna eflingu rannsóknar- og
þróunarstarfs og auka getu svæðisins til að draga að alþjóðleg
rannsóknarverkefni á starfssviði EIMS.
Vinnu EIMS verður skipt upp í vinnupakka (VP) sem endurspegla áherslur
verkefnisins. Undir hverjum vinnupakka verða undirvinnupakkar þar sem
verkefnin eru skilgreind nánar sem og afurðir þeirra. Helstu vinnupakkar
eru:
VP 1: Verkefnastjórnun
VP 2: Rannsóknir, þekking og fræðsla
VP 3: Grænir innviðir, hringrásarhagkerfið og atvinnuþróun
VP 4: Sjálfbær matvælaframleiðsla
VP 5: Samskipti og kynningarmál

Framkvæmdaaðili

Eimur, í samstarfi við SSNE.

Samstarfsaðilar

Verkefnið byggir á því samstarfi sem hófst með stofnun EIMS árið 2016.
Að því verkefni komu: Landsvirkjun, Norðurorka, Orkuveita Húsavíkur og
sveitarfélögin, undir hatti Eyþings. Gert er ráð fyrir óbreyttri
samsetningu hópsins, þó með teknu tilliti til sameiningar Eyþings við
atvinnuþróunarfélögin á svæðinu.

Tengsl við
sóknaráætlun

Einnig verður öflugt samstarf við Vistorku, Háskólann á Akureyri og aðrar
stofnanir og háskóla.
Tengsl EIMS við Sóknaráætlun:
Markmið og áherslur EIMS rýma vel við Sóknaráætlunina en þar má helst
nefna að

●

EIMUR mun halda áfram að skilgreina og markaðssetja
landshlutann fyrir aukna og bætta orkunýtingu með sérstakri
áherslu á jarðvarma.
● Eitt af lykilmarkmiðum EIMS er að greina hvar svæðið stendur
með tilliti til innviða í samanburði við önnur svæði en þær
upplýsingar eru forsenda þess að auka samkeppnishæfni þess og
fjölga í kjölfarið fjárfestingarmöguleikum og atvinnutækifærum.
● EIMUR stefnir að því að draga saman ólíka hagsmunaaðila til
sameiginlegrar stefnumótunar innviðauppbyggingar með
áherslu á bætta nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa.
● EIMUR vill ýta undir fjölbreytta nýsköpun í atvinnulífinu með því
að halda áfram að draga fram hugmyndir, fylgja þeim eftir og
tryggja að verkefni raungerist með gerð samstarfssamninga.
● með því að tengja saman tækniþekkingu, fyrirtæki og
sveitarfélög og með því að stuðla að aukinni fræðslu um þá
möguleika sem skapast með nýrri tækni vill EIMUR auka getu
svæðisins til þess að taka þátt í fjórðu iðnbyltingunni og auka
hlut hátækni í atvinnulífinu.
● Norðausturland er ríkt af orkuauðlindum og hreinu vatni sem
hentar einkar vel til matvælaframleiðslu og áframvinnslu
matvæla. Eimur leggur því áherslu á að verkefni á þessu sviði
raungerist.
● EIMUR mun taka þátt í uppbyggingu hringrásarhagkerfisins með
því að kortleggja ónýtta orkutengda hráefnisstrauma og leiða
saman hagsmunaaðila.
Allt þetta eflir sjálfbærni landshlutans og getu hans til þess að takast á
við áskoranir samtímans.
Tengsl við heimsmarkmið Sameinuðu
þjóðanna

Tengsl EIMS við Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna:
EIMUR hefur mjög sterka tengingu við hugmyndafræði sjálfbærrar
þróunar. Grunnstef EIMS um bætta nýtingu auðlinda til að stuðla að
aukinni sjálfbærni svæðisins hefur víðtæka skírskotun í heimsmarkmiðin
og var tekið tillit til þeirra við mótun verkefnisins. Hér að neðan má finna
nokkur dæmi um slíka tengingu:

Heimsmarkmið 7: Eitt af meginmarkmiðum EIMS er að horfa til bættrar
orkunýtingar og aukinnar notkunar endurnýjanlegrar orku í stað
jarðefnaeldsneytis.
Heimsmarkmið 8: Eimur stuðlar að aukinni getu svæðisins til að styðja
við nýjar iðngreinar og þannig skapa góð og eftirskóknarverð störf í
græna hagkerfinu
Heimsmarkmið 9: Eimur leggur mikla áherslu á uppbyggingu innviða til
nýsköpunar og þróunar á sviði iðnaðar, orku og sjálfbærni.
Heimsmarkmið 11: Eimur kemur meðal annars að uppbyggingu
samfélagsgróðurhúss á Húsavík í gegnum H-2020 Crowdthermal
verkefnið og stuðlar að aukinni matvælaframleiðslu í nærumhverfinu.
Heimsmarkmið 12: Með bættri nýtingu jarðvarma er hægt að draga
mjög úr umhverfisáhrifum framleiðslugreina s.s. matvælaframleiðslu og
vinnslu og mun það verða sérstakur áherslupunktur í öðrum áfanga
EIMS.
Heimsmarkmið 13: Að nota jarðvarma í stað jarðefnaeldsneytis er öflug
loftslagsaðgerð. Eimur mun leggja áherslu á þetta tækifæri og hvetja
aðila til að rannsaka slíka möguleika í sinni starfsemi sem og að skapa ný
tækifæri.
Heimsmarkmið 17: Eimur er samstarfsverkefni í anda
heimsmarkmiðanna og endurspeglar vel það sem lagt er upp með í 17.
markmiðinu, með samstarfi um að ná markmiðunum.

Árangursmælikvarðar

EIMUR mun setja árangursmælikvarða undir hvern vinnupakka þar sem
sett verða skýr markamið, tímaáætlun, vörður og afurðir hvers
vinnupakka ákveðnar í upphafi, samkvæmt hefðbundinni aðferðarfærði
verkefnastjórnunar.
Dæmi um afurðir vinnupakka og lykilmarkmið hvers undirvinnupakka
eru:
- Skýrslur
- Fundir eða ráðstefnur
- Samstarfssamningar
- Innsendar umsóknir um styrki
- Umfjöllun
- Móttaka erlendra fyrirtækja
- Samkeppnir
- Námskeið og vinnustofur
- Styrkir
- A.m.k. eitt til þrjú ný fyrirtæki hefji starfsemi á svæðinu fyrir
tilstuðlan EIMS

Árangursmælikvarðar verða magnbundnir eða huglægir eftir því sem við
á. Skilgreining lykilmælikvarða verður eitt fyrsta verkefni annars áfanga
EIMS og þeir samþykktir af stjórn verkefnis fyrir þau þrjú ár sem
verkefnið tekur, en þó með árlegri endurskoðun eins og við á.

Lokafurð
(hver verður lokaafurð
verkefnisins, hver verður
ávinningur samfélagsins?)

Upphaf og lok
verkefnis

Heildarkostnaður
(pr. ár á verkefnatíma)

Lokaafurð EIMS byggir ekki á einni vörðu heldur heildrænu mati á
árangri verkefnisins út frá ólíkum lykilmælikvörðum einstakra verkefna
og þeirri markmiðasetningu sem á sér stað í upphafi annars áfanga EIMS.
Þar er horft til þátta eins og fjölgun starfa, nýstofnaðra fyrirtækja sem
starfa inna “græna” hagkerfisins og svo framvegis.
Stefnt er að því að fjármagna annan áfanga EIMS til þriggja ára, eða frá
1. apríl 2020 til 1. apríl 2023. Með aukinni áherslu á sókn EIMS í stóra
rannsóknarstyrki er stefnan tekin á að gera verkefnið að mestu
fjárhagslega sjálfstætt eftir að þriðja starfsári í áfanga tvö líkur.
Það er samdóma álit stofnaðila EIMS að mun líklegra sé til árangurs að
vera með tvo starfsmenn frekar en einn og er sérstaklega horft til þess
að annar starfsmaðurinn sé sérfræðingur í fjármögnun
rannsóknarverkefna. Þannig er stuðlað að því að verkefnið geti staðið á
eigin fótum eftir að tímaramma þess líkur. Þar er til dæmis horft til
GEORGS Jarðhitaklasa sem hefur 5 starfsmenn í vinnu við að reka og
þjónusta rannsóknarverkefni á sviði jarðvarma.
EIMUR hefur nú þegar yfir að ráða styrk frá Horizon 2020
rannsóknaráætlun Evrópusambandsins upp á um 17 milljónir króna og
styður það um 30% stöðugildi hjá EIM.
Fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir að full fjármögnun á EIM í þrjú ár sé um 50
mkr/ári eða samtals 150 mkr yfir umrædd þrjú ár.
Kostnaðaráætlun verkefnisins er eftirfarandi:

Framlag úr
sóknaráætlun
(árið 2020 og á hverju ári
eftir það, ef við á)

7.500.000 kr.

Mótframlag
(ef við á)

Tengsl við aðrar
opinberar áætlanir
(ef við á)

Gert er ráð fyrir að mótframlag komi frá stofnaðilum verkefnisins þannig
að full fjármögnun upp á 150 milljónir náist við upphaf verkefnisins.

