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Bakgrunnur

• INTERREG, fjármögnuð að stórum 
hluta af byggðaþróunarsjóði ESB.

• Áhersla INTERREG er á 
samstarfsverkefni á milli svæða yfir 
landamæri eða aðliggjandi 
hafsvæði.

• EES samningurinn tekur ekki til 
Byggðastefnu ESB.

• Íslandi boðið þátttaka 2002.

• Norðurslóðaáætlunin sú eina sem 
Ísland tekur þátt í.





Sameiginleg einkenni:

 Gjöfular náttúrauðlindir.

 Mikil umhverfisgæði.

 Kalt loftslag.

 Strjálbýlt - miklar fjarlægðir.

 Viðkvæm náttúra.

 Vel menntað fólk og hæft vinnuafl.

 Skekkt aldurs- og kynjasamsetning.

 Einhæft atvinnulíf háð náttúruauðlindum.



Markmið:

Stuðla að nýsköpun í  
atvinnulífi og eflingu 
búsetuþátta og 
mannauðs.

Samstarfsverkefni sem 
stuðla að sjálfbærni og 
hagsælli þróun 
samfélaga.



Áherslur NPA 2014-2020:

1. Nýsköpun
1.1 Aukin yfirfærsla nýrrar tækni og þekkingar.

1.2 Aukin nýsköpun í opinberri þjónustu.

2. Frumkvöðlastarfsemi
2.1. Efla stoðkerfi lítilla og meðalstórra fyrirtækja.

2.2  Stækkun markaða.

3. Endurnýjanlegir orkugjafar og orkusparnaður
3.1   Aukin notkun orkusparandi úrræða og endurnýjanlegrar orku.

4. Náttúrleg og menningarleg arfleið

4.1 Auka getu til sjálfbærrar umhverfisstjórnunar.



Hvernig verkefni eru styrkt?

 Skila afurð -vöru og/eða þjónustu  

 Hafa nýsköpunargildi 

 Markviss og raunhæf

 Yfirfærsla þekkingar/tækni/markaðssetning  yfir 
landamæri



Tvær gerðir umsókna:

1. Forverkefni  

 Lágmark tveir þátttakendur frá tveimur þátttökulöndum 
Hámarksstærð verkefna 45.000 evrur

2. Aðalverkefni

 Lágmark þrír þátttakendur frá þremur þátttökulöndum, a.m.k. 
einn þátttakandi  frá aðildarríki Evrópusambandsins.  

Hámarksstærð verkefna 2 ME 

Þátttakendur:  Opinberar stofnanir, sveitarfélög, atvinnuþróunarfélög, 
háskólar og rannsóknarstofnanir og fyrirtæki. 



Fjármagn:

 Styrkjafjármagn NPA 55 ME
Byggðaþróunarsjóður ESB 47 ME

Noregur, Ísland, Færeyjar og Grænland samtals um 
8 ME  

Ísland 1,6 ME 

 Styrkir, hámark 50-65% af heildarkostnaði verkefna
 Noregur 50%

 Ísland 60%

 ESB löndin, Færeyjar og Grænland 65%

 Fyrirtæki 50%



Takk fyrir!

sigridur@byggdastofnun.is

 www.interreg-npa.eu

 www.byggdastofnun.is

http://www.interreg-npa.eu/
http://www.byggdastofnun.is/

