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Verkefni

Aukum innlenda framleiðslu – samvinna hönnuða og framleiðenda á
Íslandi

Markmið

Efla innlenda framleiðslu og íslenska hönnun

Stutt verkefnislýsing

Vorhús hefur mikla reynslu af því að vinna með mismunandi
framleiðendum víðs vegar um heim sem og á Íslandi. Á tímum sem
þessum er mikilvægt að auka vægi og virði innlendrar framleiðslu og
atvinnu og vill Vorhús efla samstarf við innlenda framleiðendur á sviði
pappírs, steina, viðar, sápugerðar og mögulega fleira til að skapa
íslenska línu úr smiðju Vorhúsa. Verkefnið snýst um að vinna með
samstarfsaðilum að rannsókn og þróun að nýjum vörum (hönnun og
samvinna) og gera prufur að nýjungum og framleiða. Nú þegar hafa
hugmyndir verið viðraðar við nokkra aðila sem hafa tekið vel í
verkefnið og hafa lýst yfir vilja til að taka þátt. Stefnt er á að taka
verkefnafund sameiginlega með öllum samstarfsaðilum og finna leiðir
fyrir þessa aðila til þess að eiga í nánu samstarfi að þróun og sölu á
mismunandi vörum ef fjármagn fæst til verkefnisins.

Framkvæmdaaðili

Vorhus ehf, kt: 6906100430

Samstarfsaðilar

Samstarfsaðilar Vorhúsa:
Pappír: pappírsskraut fyrir jólin, óróar, kramarhús og fleira.
Samstarfsaðili: Ásprent.
Viður: hitaplattar og renndir hlutir, viðarjólatré og fleira.
Samstarfsaðili: Sjálfstætt starfandi smiðir á Grenivík.
Steinn: Snagar, skrúbbsteinar og fleira. Samstarfsaðili: Steinsmiðja
Akureyrar.
Sápur: shampoo sápur fyrir íslenska veðráttu og vatn og fleira.
Samstarfsaðili: Urtasmiðjan í Eyjafirði.

Tengsl við sóknaráætlun
2020-2024 og
Heimsmarkmið
Sameinuðu þjóðanna

Verkefnið fellur vel að sóknaráætlun 2020-2024 þar sem verkefnið
stuðlar að atvinnu og nýsköpun, fjölgun starfa í listgreinum og nýtir
auðlindir úr nánasta umhverfi sem er samfélagslega ábyrgt og
umhverfisvænt.
Verkefnið tengist heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna: Sjálfbær
orka þar sem íslensk raforka er sjálfbær og hrein sem notuð er í
framleiðslu, góð atvinna og hagvöxtur þar sem verkefnið skapar
atvinnu og hagvöxt, nýsköpun og uppbygging á svæðinu á sviði
hráefnisnotkunar og atvinnu með hönnun og sköpun á nýjungum að

leiðarljósi og ábyrg neysla og framleiðsla þar sem áhersla er lögð í
verkefninu á sjálfbærar auðlindir og ábyrga notkun þeirra.
Árangursmælikvarðar

Lokaafurð

Tímarammi

Áætlaður kostnaður

Framlag úr sóknaráætlun
2020

Stefnt er að því að skapa að minnsta kosti eina nýja vöru á hverju sviði
sem á að vera tilbúin í sölu í haust. Stefnt er jafnframt að því að
verkefnið skapi samstarfsgrundvöll til framtíðar á meðal mismunandi
fyrirtækja á Norðurlandi og stuðli að nýsköpun og atvinnu til framtíðar.
Lokaafurðir eru þónokkrar en eiga það sameiginlegt að vera íslenskt
hugvit, hönnun og framleiðsla sem seld yrði hjá öllum söluaðilum
Vorhúsa um land allt, eða alls 25 verslunum, og jafnframt hjá söluaðila
Vorhúsa í USA, Ísafold dc.
Markmiðið er að hefjast handa um leið og fjármagn fæst í verkefnið og
vinna verkefnið hratt og vel í sumar til að geta komið lokaafurðum í
sölu strax í haust.
5.000.000
Áætlað er að 80% kostnaðar fari í launagreiðslur og 20% kostnaðar í
kostnað vegna efnisviðar og annarra framleiðsluþátta vegna
rannsóknar og þróun á efniviðum í vörur.
5.000.000

