
 

ÁRANGURSHLUTFALL UMSÓKNA AF NORÐURLANDI EYSTRA VERULEGT ÁHYGGJUEFNI
Í vorúthlutun Tækniþróunarsjóðs fyrir sumarfrí voru 91 verkefni sem hlutu styrk að þessu
sinni en alls bárust 417 umsóknir í sjóðinn.  21 umsókn barst frá Norðurlandi eystra en
einungis 2 verkefni hlutu styrk sem samsvarar 9,5% árangurshlutfalli en það er afar lélegt ef
borið er saman við meðaltal alls landsins sem að þessu sinni var 22%.  

SSNE hefur barist fyrir því að hækka sóknarhlutfallið, þ.e. hlutfall umsókna af Norðurlandi
eystra af heildarfjölda umsókna.  Það hefur verið gert með aukinni vitundarvakningu og
markaðssetningu á opinberum styrkjum í boði.  Má segja að það hafi tekist með ágætum
enda stigvaxandi fjöldi umsókna sem berst ár frá ári af okkar svæði.  

SSNE hefur einnig beitt sér fyrir bættu árangurshlutfalli umsækjenda en þar hefur árangurinn
látið á sér standa.  Aðgengi að ráðgjöf vegna styrkumsóknarskrifa hefur verið aukið, bæði hjá
ráðgjöfum SSNE sem og aðkeyptri ráðgjöf sérfræðinga sem SSNE tekur þátt í að
niðurgreiða.  Aðsókn í þessa ráðgjöf hefur verið heldur dræm og væri áhugavert að kanna
betur hvað veldur.  Þá höfum við boðið upp á vinnustofur og netfundi með fulltrúum Rannís
sem hafa gefist vel en nýtast einkum þeim sem eru að hefja umsóknarskrif.  Þegar lengra er
komið og umsóknir komnar á lokastig væri óskandi að fleiri leiti sér aðstoðar sem við veitum
endurgjaldslaust.  Nauðsynlegt er þó að óska eftir slíkri aðstoð a.m.k. viku fyrir lokafrest
umsókna svo hægt sé að veita viðeigandi aðstoð.  

Síðastliðin 12 ár hafa tæplega 420 m.kr. fengist í styrki úr Tækniþróunarsjóði til verkefna á
Norðurlandi eystra  af rúmlega. 22,5 milljörðum króna eða eingöngu 1,9%.  Þarna eru
sóknarfæri fyrir landshlutann sem gríðarlega mikilvægt er að nýta betur.  Rannís og SSNE
vinna nú í sameiningu að lausnum og gott væri að fá hugmyndir og samráð frá þeim sem sótt
hafa styrki til Rannís áður.  

Opnað var fyrir umsóknir í Tækniþróunarsjóð í dag, 8.ágúst og er umsóknarfrestur til
15.september. 
 

Á nýlegu gagnatorgi Rannís er hægt að leita upplýsinga um allar úthlutanir Rannís frá 2010 og flokka eftir ýmsum leiðum. 
Þar sést augljóslega sú mikla aukning sem orðið hefur í styrkumsóknum í Tækniþróunarsjóð frá 2010 - 2022.  Þótt
vissulega hafi heildarfjárhæð úthlutana einnig aukist, þá er ljóst að samkeppnin um fjármagnið harðnar stöðugt.   

http://www.ssne.is/
https://www.youtube.com/channel/UCFnW4TMHErx-7RS-tJ6E9UA
https://www.facebook.com/SSNordurlandEystra
https://www.instagram.com/ssne_nordurland_eystra/
https://sjodir.rannis.is/gagnatorg/home.php


Atvinnuráðgjafar SSNE veita stuðning og ráðgjöf til frumkvöðla á öllum stigum nýsköpunar. Ráðgjafar SSNE veita upplýsingar um styrki og styrkjamöguleika sem standa einstaklingum, fyrirtækjum og rannsóknaraðilum
til boða en við hvetjum einstaklinga og fyrirtæki til að kynna sér málin á heimasíðu SSNE þar sem má finna yfirlit yfir styrki sem veittir eru frá ráðuneytum, Rannís, samfélagssjóðum, Uppbyggingarsjóði Norðurlands
eystra ofl. Við vekjum líka athygli á því að mörg fyrirtæki veita samfélagsstyrki og hvetjum við fólk til að kynna sér þá. Athugið að listinn hér er ekki tæmandi fyrir styrki á árinu.                                 

Myndlistarsjóður / 22. ágúst 
Fyrir hverja? Myndlistarmenn, sýningarstjórar, listfræðingar og sjálfstætt starfandi fagmenn á sviði myndlistar.  
Til hvers? Að efla íslenska myndlist með fjárhagslegum stuðningi og kostun verkefna sem falla undir hlutverk og starfsemi
myndlistarráðs. 

Fræ / 26. ágúst 
Fyrir hverja? Undirbúningsstyrkur til ungra frumkvöðlafyrirtækja eða einstaklinga, sniðinn að verkefnum á hugmyndastigi eða á
frumstigi í þróun afurðar
Til hvers?  Mikilvægt er að hugmyndin feli í sér þróun á virðisaukandi vöru eða þjónustu, sem mun skila sér í uppbyggingu á fyrirtæki
með góða veltumöguleika.

Þróunarfræ / 26. ágúst 
Fyrir hverja? Forkönnunarstyrkur til ungra frumkvöðlafyrirtækja og einstaklinga í tenglum við þróunarsamvinnu
Til hvers? Hugmyndin að verkefninu þarf að fela í sér að leitað er nýrra lausna eða tækni til að leysa áskoranir og bæta lífskjör fólks í
þróunarlöndum

Hljóðritasjóður / 15. september  
Fyrir hverja? Tónlistarmenn, jafnt einstaklinga sem hljómsveitir, útgáfufyrirtæki og aðra er koma að hljóðritun tónlistar
Til hvers?  Hljóðritasjóður veitir styrki til hljóðritunar nýrrar, frumsamdrar tónlistar sem stuðla á að nýsköpun. Veittir eru styrkir í almenn
verkefni og þróunarverkefni

Tækniþróunarsjóður: Sproti / 15. september
Fyrir hverja? Ung nýsköpunarfyrirtæki og frumkvöðla
Til hvers? Sproti er ætlaður til að styðja við verkefni á byrjunarstigi

Tækniþróunarsjóður: Vöxtur og Sprettur / 15. september
Fyrir hverja? Lítil og meðalstór fyrirtæki
Til hvers? Vöxtur er ætlaður til að styrkja þróunarverkefni sem eru komin af frumstigi hugmyndar. Sprettur er öndvegisstyrkur innan
Vaxtar

Tækniþróunarsjóður:  Markaðsstyrkur / 15. september
Fyrir hverja?  Lítil og meðalstór fyrirtæki sem verja að lágmarki 10% af veltunni til rannsókna- eða þróunarstarfs samkvæmt síðasta
reikningsári
Til hvers? Hægt er að sækja um styrk vegna sérstaks markaðsátaks en einnig uppbyggingu innviða fyrirtækisins sem tengjast sókn á
markaði

SJÁ NÁNAR
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https://www.youtube.com/channel/UCFnW4TMHErx-7RS-tJ6E9UA
https://www.instagram.com/ssne_nordurland_eystra/
https://www.facebook.com/SSNordurlandEystra
mailto:ssne@ssne.is
mailto:ssne@ssne.is
mailto:ssne@ssne.is
mailto:ssne@ssne.is
https://www.ssne.is/static/files/Ahersluverkefni/2021/nyskopun-a-nordurlandi.pdf
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Samspil – frá nyrstu ströndum fór fram á Bakkafirði laugardaginn 4.júní 2022.
Listafólkið Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson, Þórdís Björk Þorfinnsdóttir, Júlí Heiðar
Halldórsson og Vilhjálmur B. Bragason stóðu fyrir ljóðadagskrá helgaðri skáldunum úr
Bakkafirði, Kristjáni frá Djúpalæk og Erni Arnarssyni í Skeggjastaðakirkju um daginn
og skemmtidagskrá í Gamla Skólahúsinu á Bakkafirði um kvöldið. 

Ljóðadagskráin var fest á filmu og verður birt á Youtube og mögulega á N4 þegar
eftirvinnslu er lokið. Báðir viðburðir voru afar vel sóttir og heimafólk lýsti yfir einróma
ánægju með hvernig til hefði tekist.  

Verkefnið var styrkt úr bæði Uppbyggingarsjóði Norðurlands eystra og
Frumkvæðissjóði Betri Bakkafjarðar.  

Grimsey Design hefur nú sett þrjár nýjar vörur
í sölu í Grímsey. Með aðstoð styrkja frá
Uppbyggingarsjóði Norðurlands eystra og
Frumkvæðissjóði Glæðum Grímsey var bæði
hægt að prófa nýja framleiðslutækni og
betrumbæta gæði og umbúðir hinna frægu
Grímseyjareggja.  

Auk eggjana er nú einnig hægt að kaupa
skartgripi sem unnir eru úr eggjabrotum og
afskurði, lyklakippur og segla en allar vörurnar
eru seldar í Gallerý Sól í Grímsey.  

Hægt er að sjá áhugavert myndband sem gert
var til að sýna framleiðsluferlið og
vöruþróunina á Facebooksíðu Grimsey
Design.

SSNE óskar Mayflor Perez Cajes innilega til hamingju með þetta flotta verkefni sem sannarlega eykur hróður eyjarinnar
svo eftir er tekið. 

Nýverið var tilkynnt hvaða 21 verkefni fengu úthlutað úr Lóunni – nýsköpunarstyrkir fyrir
landsbyggðina. Hlutverk styrkjanna er styðja við nýsköpun, eflingu atvinnulífs og
verðmætasköpun sem byggir á hugviti, þekkingu og nýrri færni, á forsendum svæða á
landsbyggðinni. Alls var úthlutað tæpu   m 100 m.kr.
Þrjú verkefni frá Norðurlandi Eystra hlutu styrki að samtals upphæð 12.600.000 kr.

Bjargið ehf. fékk styrk upp á 4.500.00 kr. fyrir verkefnið Grásleppugæði - sælgæti
sjávar en verkefnið hefur það að markmiði að skapa nýjar afurðir úr grásleppu og auka
þannig verðmætasköpun, skapa atvinnu í sjávarbyggðum og vinna nýja markaði
erlendis.

Eimur fékk 3.900.000 kr. styrk fyrir Norðanátt í víking til Noregs. Verkefnið, sem er
samstarfsverkefni Norðanáttar og Innovasjon Norge, er tvíþætt. Í fyrsta lagi er
frumkvöðlum af landsbyggðinni veitt tækifæri til að vinna í norsku frumkvöðlaumhverfi
og tengslanet þannig eflt til muna. Í öðru lagi mun Norðanátt samhliða þessu eflast með
auknum tengslum við norska nýsköpunargeirann með uppbyggingu grænnar
atvinnustarfsemi í dreifðum byggðum að markmiði.

Þá fékk nýtt þversamfélagslegt nýsköpunar- og fræðslunet styrk upp á 4.200.000 kr.
fyrir þróunarverkefnið STEM Húsavík. Fræðslunetið leggur áherslu á áherslu á STEM
greinar (e. Science, Technology, Engineering, Math) og hefur það markmið að styðja
samfélög til sjálfbærni.

SSNE óskar öllum styrkþegum innilega til hamingju með styrkinn.

Allar nánari upplýsingar má sjá hér.

Eggin hvíla öll á fallegum viðarkubbi sem unninn er í Grímsey og eru eggin lýst upp með peru. Hægt er að velja útlínur
bæði Íslands og Grímseyjar. 

ÚTHLUTUN ÚR LÓUNNI

https://www.facebook.com/mayflor.p.cajes/videos/787796762222388
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2022/07/11/21-verkefni-hljota-styrk-ur-Lou-nyskopunarstyrkjum-fyrir-landsbyggdina/
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Hvað er það við störf eða hlutverk SSNE sem varð til þess að þú sóttist eftir framkvæmdastjórastöðunni?

Mér finnst verkefni SSNE bæði mikilvæg og spennandi, hvort sem varðar atvinnuþróun eða samstarf
sveitarfélaganna í landshlutanum. Ég þekkti vel til samtakanna vegna fyrri starfa og langaði þess vegna til að leggja
mitt að mörkum til öflugs starfs SSNE. 

Áttu þér lífsmottó?
Fagnaðu hverjum degi – þú veist aldrei hvað morgundagurinn ber í skauti sér.

Hvað finnst þér skemmtilegast að gera í frítíma þínum?
Njóta þess að vera með fjölskyldu og vinum, ekki síst í bústaðnum í Fnjóskadal. Þá hef ég líka sérstaklega gaman af
því að elda og bjóða skemmtilegu fólki í mat og var reyndar um tíma með matarblogg sem ég þarf að endurvekja
þegar róast hjá mér.

Geturðu deilt einhverri sturlaðri staðreynd um þig?
Ég er með áttunda stig á píanó og starfaði um tíma sem organisti.

 
 

Ákveðið hefur verið að flýta ferlinu við auglýsingu og úthlutun styrkja úr Framkvæmdasjóði
ferðamannastaða vegna framkvæmda á árinu 2023. Einnig á að lengja þann frest sem
umsækjendur hafa til að sækja um. Markmiðið með breytingunni er að auka svigrúm þeirra
sem hyggjast sækja um styrki úr sjóðnum fyrir næsta ár og auðvelda þeim að undirbúa
framkvæmdir í tíma.

Reiknað er með að auglýsa eftir umsóknum um styrki í sjóðinn núna í lok ágúst og opið
verði fyrir umsóknir í 6 vikur í stað fjögurra áður, þ.e. umsóknarferlið nái fram í byrjun
október. Auglýsing mun m.a. birtast á vef Ferðamálastofu, vef ráðuneytis ferðamála og í
fjölmiðlum.

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða fjármagnar framkvæmdir á ferðamannastöðum og
ferðamannaleiðum í eigu eða umsjón sveitarfélaga og einkaaðila. Heimilt er að fjármagna
framkvæmdir sem snúa að öryggi ferðamanna, náttúruvernd og uppbyggingu, viðhaldi og
vernd mannvirkja.

Markmið og hlutverk sjóðsins að stuðla að uppbyggingu, viðhaldi og verndun
ferðamannastaða og ferðamannaleiða um land allt og styðja með því við þróun
ferðaþjónustu sem mikilvægrar og sjálfbærrar stoðar í íslensku atvinnulífi. Það er jafnframt
markmið sjóðsins að stuðla að jafnari dreifingu ferðamanna um landið og styðja við
svæðisbundna þróun.  

Umsóknir vegna verkefna sem þegar eru tiltekin í áfangastaðaáætlun landshlutans fá hærri
einkunnir og því eru þau verkefni sérstaklega hvött til að sækja um þegar sjóðurinn auglýsir
í lok mánaðarins.  

ÚTHLUTUN ÚR ORKUSJÓÐI
Orkusjóður hefur tilkynnt útlutun sína árið 2022 en að þessu sinni var áhersla lögð á bætta
orkunýtingu, minnkun olíunotkunar í raf- og lífeldsneyti og metan, hleðslustöðvar fyrir samgöngur
og orkuskipti i haftengdri starfsemi. 

20 verkefni á Norðurlandi eystra af 137 (14,6%) hlutu styrk að þessu sinni, samtals rúmlega 48
m.kr. af þeim 872 m.kr. sem til úthlutunar voru, sem samsvarar 5,5% af heildarúthlutun.  Stærstu
styrkirnir á landsvísu voru 75 m.kr. en stærsta styrkinn á Norðurlandi eystra hlaut Hafnasamlag
Norðurlands, 20 m.kr. fyrir landtengingu skemmtiferðaskipa við Torfunesbryggju.  

Þá er ljóst að fjöldi rafhleðslustöðva mun rísa á næstunni í landshlutanum en 14 aðilar hlutu
styrki á bilinu 127þús - 5 m.kr. fyrir kaup og uppsetningu á slíkum stöðvum.  

Hér er hægt að sjá yfirlit yfir alla styrki sem veittir voru að þessu sinni. 

https://www.instagram.com/ssne_nordurland_eystra/
https://www.facebook.com/SSNordurlandEystra
https://www.youtube.com/channel/UCFnW4TMHErx-7RS-tJ6E9UA
https://www.ferdamalastofa.is/is/umhverfis-og-gaedi/framkvaemdasjodur-ferdamannastada/um-framkvaemdasjodinn
https://orkustofnun.is/orkustofnun/rad-og-nefndir/orkusjodur/


Nú þegar sumri er tekið að halla er starfsfólkið okkar flest komið til starfa eftir sumarleyfi og stefnir í annasamt haust hjá okkur. Undirbúningur fyrir aukaþing SSNE er
hafinn, en það verður haldið í Eyjafjarðarsveit þann 23. september næstkomandi. Dagskrárdrög og þinggögn verða send til þingfulltrúa nú í ágúst. Ég vil nota þetta
tækifæri og hvetja alla kjörna fulltrúa til að mæta á þingið enda gott tækifæri til að kynnast starfsemi SSNE og hafa áhrif á samstarf kjörinna fulltrúa á Norðurlandi
eystra. Fyrir nánari upplýsingar um þing samtakanna hvet ég ykkur til að skoða samþykktir SSNE en þar er m.a. kveðið á um þing samtakanna, þingfulltrúa, dagskrá
og fleira. 

Starfsfólkið okkar á Húsavík er í óðaönn þessa dagana að koma sér fyrir á nýju skrifstofunni okkar á Hafnarstéttinni. Þar eru spennandi hlutir að gerast en þessa
dagana er verið er að byggja tengibyggingu milli húsa. Fyrir áhugasama þá má finna myndband á heimasíðu Hraðsins sem sýnir vel uppbygginguna. Þess má geta að
ég er með fasta viðveru á Húsavík á þriðjudögum og fimmtudögum og er alltaf reiðubúin til skrafs og ráðagerða.

Að lokum vil ég þakka Rebekku Kristínu Garðarsdóttur verkefnastjóra okkar fyrir frábær störf síðustu ár, en hún mun því miður hverfa frá okkur til annarra starfa um
miðjan ágúst. Rebekka skilur eftir sig stórt skarð sem verður vandfyllt, en við munum auglýsa eftir starfsmanni í hennar stað á næstunni. Við munum sannarlega sakna
Rebekku, en óskum henni þó að sjálfsögðu velfarnaðar á nýjum stað.

Með kærri kveðju,

Albertína Friðbjörg.

Ágrip frá framkvæmdastjóra 

https://www.facebook.com/SSNordurlandEystra
https://www.instagram.com/ssne_nordurland_eystra/
https://www.youtube.com/channel/UCFnW4TMHErx-7RS-tJ6E9UA
https://www.ssne.is/is/um-ssne/samthykktir
https://youtu.be/p3_IMBfivog
http://www.hic.is/
https://www.ssne.is/is/um-ssne/starfsfolk
https://www.ssne.is/is/um-ssne/starfsfolk
https://www.ssne.is/is/um-ssne/starfsfolk
https://www.ssne.is/is/um-ssne/starfsstodvar-og-opnunartimi

