Sóknaráætlun NE
2020-2024
Árangursmat
Desember 2021

Árangursmat gildandi sóknaráætlunar
• Eigindlegt og megindlegt

• Gagnaöflun

• Greina styrkt verkefni
• Gera kannanir meðal styrkþega
• Rýna starfsáætlanir

• Verkfærin

• Styrkveitingar og fjármögnun verkefna
• Störf starfsmanna

• Stöðumat eftir 2,5 ár
• Lokamat í lok gildistíma sóknaráætlunar

Heildarfjármagn styrkúthlutana 2020 - 2021
Uppbyggingarsjóður
Aukaúthlutun
Áhersluverkefni
Brothættar byggðir - Öxarfjörður í sókn
Aukaúthlutun - Öndvegissjóður brothættra byggða
Brothættar byggðir - Glæðum Grímsey
Brothættar byggðir - Betri Bakkafjörður
SB - A.10: Almenningssamgöngur um land allt
SB - C.1: Sértæk verkefni sóknaráætlanasvæða
SB - C.14: Samstarf safna - ábyrgðarsöfn
SB - C.9: Náttúruvernd og efling byggða
Samtals

2020
76.000.000
42.100.000
29.800.000
13.570.000
5.700.000
13.770.000
13.570.000
2.800.000

3.500.000

Samtals
151.000.000
42.100.000
90.500.000
13.570.000
5.700.000
13.770.000
27.463.680
7.000.000
56.000.000
3.500.000

7.000.000

7.000.000

207.810.000

2021
75.000.000
60.700.000

13.893.680
4.200.000
56.000.000

209.793.680

417.603.680

283,6 m.kr

60,5 m.kr

73,5 m.kr

Áhersluverkefni: 89,5 m.kr
Styrkt verkefni 2020 - 2021
Fjölgun fluggátta til Íslands: Akureyrarflugvöllur
Borgarhlutverk Akureyrar
Fjölbreytt nýting orkuauðlinda: Eimur

12.000.000
8.300.000
7.500.000

Þekkingasetur og fjarvinnslustöðvar á Norðurlandi

3.000.000

Aukin nýsköpun á Norðurlandi

7.000.000

Stofnun Velferðartæknimiðstöðvar
Samgöngustefna SSNE
Norðurslóðamiðstöð Íslands
Tónsköpunarverðlaun barna og ungmenna: Upptakturinn
Listnám á háskólastigi
Gerð kynningarefnis um atvinnu- og mannlíf á Norðurlandi eystra

10.000.000
7.500.000
14.000.000
1.500.000
3.700.000
3.000.000

Stöðumat og yfirsýn vegna umhverfismála í landshlutanum

6.000.000

Safnastefna Norðurlands eystra

3.000.000

Skóli í skýjunum - fjarkennsla

3.000.000

Samtals:

89.500.000

Stefnumótandi byggðaáætlun: 73,5 m.kr
Styrkt verkefni 2020 & 2021

Upphæð

A.10: Samlegð í farþega- og póstflutningum á Norðausturlandi

5.800.000

A.10: Heilsueflandi almenningssamgöngur í Langanesbyggð

1.200.000

C.1: Hraðið á Húsavík
C.1: Gróðurhús í Öxarfirði
C.1: Friðlandsstofa í Dalvíkurbyggð

19.000.000
2.000.000
35.000.000

C.9: Náttúruvernd í norðri

7.000.000

C.14: Samstarf safna – ábyrgðarsöfn

3.500.000

Samtals

73.500.000

Fjöldi umsókna í Uppbyggingarsjóð NE 2020 - 2022
Utan svæðis; 20
Þingeyjarsveit; 24
Svalbarðsstrandarhreppur; 10
Svalbarðshreppur; 3
Skútustaðahreppur; 26

Akureyrarbær; 240

Norðurþing; 84

Langanesbyggð; 18

Heildarfjöldi umsókna:
517

Hörgársveit; 8
Grýtubakkahreppur; 10

Fjallabyggð; 45

Dalvíkurbyggð; 14
Eyjafjarðarsveit; 15

Fjöldi styrkja úr Uppbyggingarsjóði NE 2020 & 2021
Utan svæðis
Þingeyjarsveit
Svalbarðsstrandarhreppur
Svalbarðshreppur
Skútustaðahreppur
Norðurþing
Langanesbyggð
Hörgársveit
Grýtubakkahreppur
Fjallabyggð
Eyjafjarðarsveit
Dalvíkurbyggð
Akureyrarbær

Heildarfjöldi styrkja: 167
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Styrkupphæðir úr Uppbyggingarsjóði NE 2020 & 2021
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Heildarupphæð: 151.000.000 kr
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Stofn- og rekstrarstyrkir

Fjöldi verkefna nýtast mörgum svæðum
Akureyrarbær:
• Markaðssetning landshlutans: Stafrænt ferðalag
• Fýsileikakönnun: skógrækt í Eyjafirði og
Þingeyjarsýslum
• Myndbandaseríur um landslags- og
náttúrulífsljósmyndun á Norðurlandi
• Fjarmeðferð, stoðþjónusta við sjúkraþjálfara um
land allt
• Sjónvarpsþættir um atvinnumál á NE
• Skógræktarsvæði við Eyjafjörð
• Náttúruböð í Eyjafirði
• Markaðssetning Demantshringsins
• Stórþaravinnsla á Norðurlandi
• Leiðarvísir um fjallaskíðaleiðir á Norðurlandi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frumsköpun bókverka á Norðurlandi: Pastel ritröð
Markaðssókn með söfnum, setrum og sýningum á NE
Tónaveisla: Barokkhópurinn Corpo di Strumenti
Skólatónleikar fyrir alla nemendur á NE í 4.-6. bekk
Tónleikasaga fyrir börn á Norðurlandi: Stúlkan í turninum
Ritlistaviðburðir: Ungskáld
Tónleikaröð: Orka norðursins
Röð listasmiðja um Norðurland eystra
Listasýning: Snertur af náttúrunni
Matarhátíð: Matur úr héraði
Tónleikaröð: Piazzolla í 100 ár
Danstónleikaröð á Norðurlandi: Tangótríóið
Heimildarþættir um áhugamannaleikfélög á NE
Tónlistarviðburðir: Ennio Morricone – In Memoriam
Samræmt kerfi útivistarleiða við Eyjafjörð

Fjöldi verkefna nýtast mörgum svæðum - frh
Norðurþing:

Fjallabyggð:

• Innviðagreining og leiðarvísir vegna uppsetningu
fjarvinnslustöðva

• Fjölskyldusirkushelgar um allan landshluta
• Listasmiðja/námskeið: Húlladúllan

• Kóramót Norðurþingeyinga

Skútustaðahreppur:
• Matarstígur í Mývatnssveit

Svalbarðsstrandarhreppur:
• Tónleikaröð með íslenska þjóðlagatónlist: Fardagar

Utan svæðis:
• Vinnusmiðjur og sýningar um allt land: Allra
veðra von

Langanesbyggð
Fjöldi umsókna sl. 3 ár:
Sóknarhlutfall sl. 3 ár:
Árangurshlutfall:

5-8 á ári
3,48% (1,65% af íbúum aðildarsveitarfélaganna)
80%

Styrkt verkefni 2020 & 2021:
• Lífrænn bjór unninn úr gulrótum
• Röstin – gestavinnustofur fyrir listamenn
• Röstin – rekstur
• Merkingar gönguleiða á Langanesi
• Sögun á rekavið
• Leikritaskrif: Jólabókin sem langar á
leiksviðið

• Heilsudvöl á Langanesi
• Menningarviðburðir á Bárunni á Þórshöfn
• Kynningarátak á möguleikum sem opnast
við opnun vegar um Langanesströnd
• A.10: Heilsueflandi almenningssamgöngur
í Langanesbyggð

BB: Betri Bakkafjörður
Fjöldi verkefna:
17
Heildarupphæð veittra styrkja: 13.570.000 kr.
Styrkt verkefni 2020 & 2021:
• Endurbætur á starfsmannarými og atvinnurými
Bjargsins ehf.
• Uppbygging Braggans, vinnuaðstöðu og
sýningarsal fyrir listamenn
• Endurbygging Halldórshúss, elsta húsi
Bakkafjarðar
• Bætt aðstaða við tjaldsvæðið – sturtuaðstaða og
pallur við þjónustuhús
• Skráning fornminja á Skeggjastöðum
• Kynningarefni um Bakkafjörð - tveir
sjónvarpsþættir og 20 stiklur
• Ræktun matjurta í nýju gróðurhúsi

•
•
•
•
•
•
•

Markaðsátak Bakkafjarðar
Kaup og uppsetning á pizzuofni
Endurnýjun á Arnarbúð, húsnæði björgunarsveitar
Viðgerðarþjónusta á bílum, búnaði og tækjum
Endurbygging Bergholts, elsta steinhúss Bakkafjarðar
Vinna við útsýnispall og undirbúningur að náttúrulaug
Bætt þjónusta: veitingastaður, gistiþjónusta, afþreying
fyrir ferðamenn
• Frisbígolfvöllur
• Ærslabelgur

Svalbarðshreppur
Fjöldi umsókna sl. 3 ár:
Sóknarhlutfall sl. 3 ár:
Árangurshlutfall sl. 2 ár:

Styrkt verkefni 2020 & 2021:
• Fræðasetur um forystufé

1 á ári
0,58% (0,31% af íbúum aðildarsveitarfélaganna)
100%!

Norðurþing
Fjöldi umsókna sl. 3 ár:
Sóknarhlutfall sl. 3 ár:
Árangurshlutfall sl. 2 ár:
Styrkt verkefni 2020 & 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22-35 á ári
16,25% (9,92% af íbúum aðildarsveitarfélaganna)
47,37%

Óskarsstöð á Raufarhöfn
Heimskautsgerði á Raufarhöfn
Verið á Raufarhöfn
Drekinn á Raufarhöfn
Menningar- og hrútadagar á Raufarhöfn
Gestagata á Melrakkasléttu
Niðursuðuverksmiðja á Kópaskeri
Skjálftasetrið á Kópaskeri
Markaðssetning á Melum og Bakkaböðum á
Kópaskeri
Tónleikaraðir fyrir tilstilli Flygilvina
Kynning á hótelrekstri í Öxarfirði
Gróðurhús í Öxarfjarðahéraði (fékk líka C.1. styrk)
Ræktun á hvítlauk og trönuberjum á Austursandi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veggurinn í Kelduhverfi
Vetrarferðamennska á Meiðavöllum
Jurtalitun á ull
Jarðfræðiverkefni á Tjörnesi
Kaffihús: Hérna
Eurovisionsafn á Húsavík
Landeldi á ostrum
Fræðsluefni fyrir matvælaframleiðendur
Fræðsla á haflæsi: Ocean missions
Rekstur Könnunarsafnsins á Húsavík
Vinnustofur fyrir unga tónlistarnemendur
Tónlistarverkefni: Af hjartans lyst
Hlaðvarp um tónlistarsögu Húsavíkur
C.1: Hraðið

BB: Öxarfjörður í sókn
Fjöldi verkefna:
12
Heildarupphæð veittra styrkja: 13.570.000 kr.
Styrkt verkefni 2020:
• Framleiðsla gjafavöru í fjárhúsi í Kelduhverfi • Mórúnir – jurtalitun og handverk
• Uppbygging Bakkabaða á Kópaskeri
• Rófurækt á Presthólum
• Tilraunaræktun hvítlauks og trönuberja á
• Uppbygging hestaferða á Bjarnastöðum
Austursandi
• Vöruþróun matvæla: léttreyktar pylsur og
• Endurbygging gamla verkstæðishússins á
lamba/kindabeikon
Kópaskeri
• Hestatengd ferðaþjónusta á Meiðavöllum • Sólstöðuhátíðin á Kópaskeri
• Vottuð kjötvinnsla í Árdal (hlaut einnig
• Fýsileika- og forsendukönnun vegna
aukaúthlutun úr Öndvegissjóði 2020)
áningarstaðar við Vegginn í Kelduhverfi

Skútustaðahreppur
Fjöldi umsókna sl. 3 ár:
Sóknarhlutfall sl. 3 ár:
Árangurshlutfall sl. 2 ár:

6-13 á ári
5,03% (1,54% af íbúum aðildarsveitarfélaganna)
35%

Styrkt verkefni 2020 & 2021:
• Mývatns Spírulina
• Æfingabúðir fyrir jólasveinana í Dimmuborgum
• Möguleikar á orkuskiptum í afþreyingarferðaþjónustu
• Þróun á húðvörum: IceSilica

• Tónlistarhátíð: Músík í Mývatnssveit

Þingeyjarsveit
Fjöldi umsókna sl. 3 ár:
Sóknarhlutfall sl. 3 ár:
Árangurshlutfall sl. 2 ár:

7-10 á ári
4,64% (2,79% af íbúum aðildarsveitarfélaganna)
70,59%

Styrkt verkefni 2020 & 2021:
• Menningartengd hestaferðamennska í
Saltvík
• Kortlagning tækifæra í útivistarferðaþjónustu
• Viðgerða- og dráttarbílaþjónusta
• Hestasumarbúðir fyrir börn
• Aðstöðuhús fyrir gesti á tjaldsvæði
• Sleðahundagleði
• Bók um Þórir Grana Baldvinsson, arkitekt

•
•
•
•

Lúxus tjaldgisting á bökkum Skjálfanda
Samgönguminjasafnið Ystafelli
Uppsetning sýningar um íslenska refinn
Lífræn drykkjarframleiðsla: grasöl og
rababarafreyðivín
• Vöruþróun: fullþurrkun á reyktu og nýju
kindakjöti
• Uppbygging ferðaþjónustu í Bárðardal

Grýtubakkahreppur
Fjöldi umsókna sl. 3 ár:
Sóknarhlutfall sl. 3 ár:
Árangurshlutfall sl. 2 ár:

3-4 á ári
1,93% (1,21% af íbúum aðildarsveitarfélaganna)
28,57%

Styrkt verkefni 2020 & 2021:
• Rekstur og viðhald Útgerðaminjasafnsins
• Vöruþróun: snyrtivöruframleiðsla
• Vöruþróun: aukið verðmæti sjávarfangs

Svalbarðsstrandarhreppur
Fjöldi umsókna sl. 3 ár:
Sóknarhlutfall sl. 3 ár:
Árangurshlutfall sl. 2 ár:

3-4 á ári
2,13% (1,44% af íbúum aðildarsveitarfélaganna)
37,50%

Styrkt verkefni:
• Frumsköpun píanótónverka: Dalurinn

• Tímahylkið

Eyjafjarðarsveit
Fjöldi umsókna sl. 3 ár:
Sóknarhlutfall sl. 3 ár:
Árangurshlutfall sl. 2 ár:

3-8 á ári
2,90% (3,59% af íbúum aðildarsveitarfélaganna)
27,27%

Styrkt verkefni:
• Hælið

• Undirbúningur og viðskiptaáætlun fyrir sjálfvirka verslun
• Matarstígur Helga magra
• Risakusa

Akureyrarbær
Fjöldi umsókna sl. 3 ár:
Sóknarhlutfall sl. 3 ár:
Árangurshlutfall sl. 2 ár:

67-81 á ári
46,23% (62,9% af íbúum aðildarsveitarfélaganna)
45,35%

Styrkt verkefni 2020 & 2021:

• 31 atvinnuþróunar- og nýsköpunarstyrkir
• 57 menningarstyrkir
• 6 stofn- og rekstrarstyrkir á sviði menningar
Hægt er að nálgast lista yfir öll verkefnin hér

BB: Glæðum Grímsey
Fjöldi verkefna:
10
Heildarupphæð veittra styrkja: 13.770.000 kr.
Styrkt verkefni 2020:
• Hurðaskipti á gistiheimilinu Básum
• Endurskipulagning markaðssetningar Grímseyjar í kjölfar Covid 19
• Útgáfa á ljósmyndabók á íslensku og ensku
• Þróun vörulínu minjagripa og ljósmynda
• Uppbygging miðstöðvar ferðamála
• Umhirða óræktar í Grímsey
• Endurbætur á salernum í Gullsól (gallerí og gistiheimili)
• Sumarsólstöðuhátíð
• Þróun á rafrænum snjallratleik fyrir Grímsey
• Bætt þjónusta við ferðamenn – pylsuvagn, fjallahjól og sæþotuleiga

Hörgársveit
Fjöldi umsókna sl. 3 ár:
Sóknarhlutfall sl. 3 ár:
Árangurshlutfall sl. 2 ár:

1-4 á ári
1,35% (2,14% af íbúum aðildarsveitarfélaganna)
66,67%

Styrkt verkefni 2020 & 2021:

• Hraun í Öxnadal – Jónasarsetur
• Verksmiðjan á Hjalteyri
• Ræktun heitsjávarrækju á Hjalteyri

Dalvíkurbyggð
Fjöldi umsókna sl. 3 ár:
Sóknarhlutfall sl. 3 ár:
Árangurshlutfall sl. 2 ár:

2-8 á ári
2,71% (6,07% af íbúum aðildarsveitarfélaganna)
30%

Styrkt verkefni 2020 & 2021:
• Viðskipta- og markaðsáætlun: skartgripaframleiðsla
• Vöruþróun: úrvinnsla á fiskroði
• Sýning: Hvaðan koma fuglarnir?
• C.1: Friðlandsstofa – anddyri Friðlands Svarfdæla

Fjallabyggð
Fjöldi umsókna sl. 3 ár:

14-16 á ári

Sóknarhlutfall sl. 3 ár:

8,7% (6,45% af íbúum aðildarsveitarfélaganna)

Árangurshlutfall sl. 2 ár:

55,17%

Styrkt verkefni 2020 & 2021:
• Vinnsla á sundmögum
• Ljósmyndasýning: Grunnur Fjallabyggðar
• Samstarfsverkefni Menntaskólans og Pálshúss
• Skúlptúrgarður við Alþýðuhúsið á Siglufirði
• Sýning: Síldarstúlkur
• Tónlistarhátíð: Berjadagar

•
•
•
•
•
•
•

Rekstur Ljóðaseturs Íslands
Þjóðlagahátíðin á Siglufirði
Stofnun Ólafsfjarðarstofu
Rekstur Alþýðuhússins á Siglufirði
Sýning: skíðasaga Ólafsfjarðar
Þjóðlagasetrið á Siglufirði
Hátæknigróðurhús á Norðurlandi

Markmið atvinnuþróunar og nýsköpunar
Markmið
Bæta samgöngur innan landshlutans sem og til landshlutans

Styrkja innviði landshlutans

Standa vörð um hagsmuni jaðarbyggða

Efla fjölbreytt atvinnulíf og stuðla að nýsköpun á öllu svæðinu
Sérstök áhersla er lögð á matvælatækni, velferðartækni,
frumvinnslugreinar, ferðaþjónustu og norðurslóðamál

Staðan (des 2021)
3 verkefni hafa verið styrkt sem styðja við þetta markmið
Verið er að vinna stöðumat og næstu skref Loftbrúarverkefnisins
Samgönguáætlun landshlutans er í smíðum
4 verkefni hafa verið styrkt sem styðja við þetta markmið
Vinna stendur yfir við að bæta og tryggja flutningsöryggi raforku
Akureyri hefur verið skilgreint sem svæðisborg
Vinna við þrífasa rafmagnstengingar og ljósleiðaratengingar gengur vel
98 verkefni hafa verið styrkt sem styðja við þetta markmið
2 verkefni Brothættra byggða hafa verið framlengd
Fyrrum verkefnastjórar ÖÍS og ROF hafa haldið áfram störfum fyrir sveitarfélögin
Veglegir styrkir hafa fengist úr sjóðum stefnumótandi byggðaáætlunar
156 verkefni hafa verið styrkt sem styðja við þetta markmið
Sérstakt áhersluverkefni til að styðja við nýsköpun á svæðinu er í gangi og gengur vel

Velferðartækniklasinn hefur verið stofnaður
Fyrsti viðskiptahraðall NE haldinn
Vinna við uppsetningu klasasetra á svæðinu

Markmið menningar
Markmið

Staðan (des 2021)
85 verkefni styrkt sem styðja við þetta markmið

Tryggja fjölbreytileika menningarstarfs með áherslu á
aðgengi ólíkra hópa að menningu og menningararfi

Efla samvinnu menningarstofnana og kynningu á
menningarstarfi í landshlutanum
Fjölga atvinnutækifærum listafólks á svæðinu

Styðja við listsköpun

Fjöldi þematengdra hátíða hafa verið haldnar
Fjölmenningarráð stofnað
Ungmennaþing var haldið
62 verkefni styrkt sem styðja við þetta markmið
Áframhaldandi þáttaka í samstarfsverkefnum s.s. Upptakturinn, Barnamenningarhátíð ofl
Aukið samstarf safna á svæðinu
71 verkefni styrkt sem styðja við þetta markmið
Vinna við listnám á háskólastigi er hafin
67 verkefni styrkt sem styðja við þetta markmið
Menningarsamstarf framhaldsskóla hefur verið eflt
Aukning í fjölda listasmiðja og listnámskeiða

Markmið umhverfismála
Markmið

Staðan (des 2021)

0 verkefni styrkt sem styðja við þetta markmið
Marka framtíðar- og heildarsýn landshlutans í umhverfismálum Fagráð umhverfismála stofnað
Vinna við stöðumat og þarfagreiningu í málaflokknum hafin
16 verkefni styrkt sem styðja við þetta markmið
Ný undirsíða umhverfismála á vef SSNE
Efla staðbundna þekkingu á svæðinu í umhverfismálum
Aukin umfjöllun um umhverfismál á miðlum SSNE
Kortlagning mögulegra orkugjafa unnin
4 verkefni styrkt sem styðja við þetta markmið
Leggja okkar af mörkum til að mæta skuldbindingum Íslands
Undirbúningur fyrir aðgerðaáætlun í gangi
varðandi bindingu á CO2
Vinna umhverfisnefndar hafin
5 verkefni styrkt sem styðja við þetta markmið
Koma til móts við þau markmið sem sett eru fram í landsáætlun
Vinna við hagkvæmnismat á líforkuveri hafin
varðandi meðferð úrgangs
Viðskiptahraðall haldinn með áherslu á nýsköpun í nýtingu úrgangs
17 verkefni styrkt sem styðja við þetta markmið
Að útdeiling fjármuna í landshlutanum sé í takt við
umhverfismarkmið
Fulltrúa fagráðs umhverfismála bætt við úthlutunarnefnd Uppbyggingarsjóðs

