
Heiti 
verkefnisins 

Nýsköpun á Norðurlandi eystra 

Númer verkefnis 2021-2 

Markmið  
 

Efla og styðja  við nýsköpun og frumkvöðlastarf á svæðinu.  

Stutt 

verkefnalýsing  

(mikilvægt er að 

verk- og 

kostnaðaráætlanir 

séu gerðar fyrir öll 

verkefni) 

Um er að ræða átaksverkefni, SSNE ætlar að vera virk í nýsköpunarkeppnum 
og hröðlum í samstarfi við hagaðila m.a. með þátttöku í  Hacking Hekla, 
Ratsjánni  og Hæfnihringjum.  
 
SSNE ætlar að kynna nýsköpun innan starfandi fyrirtækja, heimsækja fyrirtæki, 
kynna nýsköpunarverkefni innan starfandi fyrirtækja og hvetja með 
markvissum hætti fyrirtæki til að sækja í sjóði og veita þeim stuðning.  
 
SSNE heldur áfram að kynna styrktar sjóði á landsvísu, koma á fót sjóði sem 
hægt væri að veita styrki úr vegna sérfræðiráðgjafar og námskeið um 
umsóknaskrif.  
 
Vinna kortlagningu á stuðningsumhverfi nýsköpunar og gera gatagreiningu.  
Standa fyrir námskeiði um fjármögnun, (englafjárfestar, hópfjármögnun og 
þessháttar).  

Málaflokkur  
(tilgreinið 
málaflokk og undir 
hvaða ráðuneyti 
hann heyrir.) 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 

 Ferðamál, -iðnaður og nýsköpun 

Framkvæmdaaðil
i  

SSNE  

Samstarfsaðilar Samstarfsaðilar eru t.d. Íslenska ferðaklasann, RATA, Hacking Hekla og önnur 
landshlutasamtök. 

Tengsl við 
sóknaráætlun  

Atvinna og nýsköpun 
Markmið 2- Að fjölga nýskráðum fyrirtækjum um 10% 
Markmið 4- Að auka opinbert fjármagn til rannsókna, þróunar og nýsköpunar t
il landshlutans um 40% 
 
Í helstu áherslum Sóknaráætlunar má líka finna eftirfarandi atriði:  
Styrkja stuðningsumhverfið í nýsköpun og nýsköpunarverkefnum.  
Hvetja til nýsköpunar í matvæla- og velferðartækni. 

Tengsl við heims-
markmið 
Sameinuðu 
þjóðanna 

Góð atvinna og hagvöxtur 

 Nýsköpun og uppbygging 

Árangursmælikva
rðar  

Hraðlar- framgangur þriggja verkefna og þau fái styrki í verkefnin. 

 Auka styrkjafjármagn- auka fjármagn til verkefna um 5% úr Tækniþróunarsjóð 

og Matvælasjóð. 

 Kortlagning- til verði aðgengilegt yfirlit sem hægt er að gera áætlun með að 

fylla upp í. 



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

Ávinningur samfélags er að hér verður til nýsköpunarvænt umhverfi með 

stuðningi sem er með þarfir notenda í huga. Í kjölfarið verður atvinnulíf 

fjölbreyttara og lýðfræði svæðisins jafnast. 

Upphaf og lok 
verkefnis 

1.1.2021- 31.12.2021 Litið er á þetta sem átaks verkefni og reynslan af því 

verður skoðuð þegar líður árið. 

Heildarkostnaður  
(pr. ár á 
verkefnatíma) 

Kr. 3.000.000, - 

Framlag úr 
sóknaráætlun  
(árið 2021 og á 
hverju ári eftir það, 
ef við á) 

Kr. 3.000.000, -  

Mótframlag  
(ef við á) 

 

Tengsl við aðrar 
opinberar 
áætlanir  
(ef við á) 

Nýsköpunarlandið Ísland, Byggðaáætlun 

 


