
ÁHERSLUVERKEFNI SSNE 2022 (til 2024)1 
Tillögur sendar stýrihópi Stjórnarráðsins um byggðamál 3. febrúar 2022 
 
  
Heiti verkefnisins  Kynning og upplýsingamiðlun á ensku   

Númer verkefnis2  2022-01  

Markmið   
  

Markmiðið er að kynna Norðurland eystra fyrir erlendum gestum og 
fjárfestum, þar sem mannlíf, atvinnu- og búsetutækifæri á Norðurlandi 
eystra eru dregin fram.   

Stutt verkefnalýsing   
(mikilvægt er að verk- og 
kostnaðaráætlanir séu 
gerðar fyrir öll verkefni)  

Framleitt verður kynningarefni á ensku sem verður aðgengilegt á miðlum 
SSNE.  
Efnið mun nýtast í uppfærslu á innviðagreiningu SSNE (invest.northeast.is)  
Efnið verður unnið í samstarfi við Íslandsstofu.  
  

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

Utanríkisráðuneytið 

Framkvæmdaaðili   SSNE  

Samstarfsaðilar  Sveitarfélög á starfssvæði SSNE og Íslandsstofa  

Tengsl við sóknaráætlun   Atvinna og nýsköpun, er eitt af þrem meginstoðum í sóknaráætlun með 
áherslu á sterka inniviði, góðum samgöngum og nýskapandi atvinnulífi í 
sjálfbærum landshluta. Eitt markmiðið þar er að efla fjölbreytt atvinnulíf og 
stuðla að nýsköpun á öllu svæðinu. Fjárfestingar verði auknar, meðal 
annars með aukinni alþjóðlegri samvinnu, í innviðum á svæðum utan 
þéttbýlis.   
  

Tengsl við heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna  

Heimsmarkmið 6 (Góð atvinna og hagvöxtur)   
Heimsmarkmið 9 (Nýsköpun og uppbygging)  
Heimsmarkmið 17 (Samvinna um markmiðin)  

Árangursmælikvarðar   Árangur verkefnisins verður metinn með eftirfarandi hætti:  
• Fjöldi áhorfa og deilinga  
• fjöldi nýrra fjárfestinga  

  
   

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

Kynningarefni / myndbönd verða tilbúin og aðgengileg á miðlum SSNE til 
kynningar á Norðurlandi eystra. Efnið verður öllum aðgengilegt til notkunar 
sem það kjósa á starfssvæði SSNE.  

Upphaf og lok verkefnis  Febrúar 2022-september 2022  

Heildarkostnaður   
(pr. ár á verkefnatíma)  

4.000.000.- kr.   

Framlag úr 
sóknaráætlun   

2.000.000.-  

 
1 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. 



(árið 2022 og á hverju ári 
eftir það, ef við á)  

Mótframlag   
(ef við á)  

Íslandsstofa 2.000.000  

Tengsl við aðrar 
opinberar áætlanir   
(ef við á)  

Framtíðarstefna fyrir íslenskan útflutning  
Áfram gakk, utanríkisviðskiptastefna Íslands  
  

  
 

https://stefnumotun.islandsstofa.is/
https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Utanrikisraduneytid/PDF-skjol/Sky%cc%81rsla%20-%20A%cc%81fram%20gakk!%20Utanri%cc%81kisvi%c3%b0skiptastefna%20I%cc%81slands%20-%20Copy%20(1).pdf

