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 Þátttaka Íslands í Norðurslóðaáætlun hefur tekist vel í flestu tilliti. 

 Mikill áhugi hefur verið á þátttöku í samstarfsverkefnum innan áætlunarinnar og 

reynsla almennt góð.

 Það hefur verið eftirsótt að hafa Ísland með í verkefnum.

 Fjöldi verkefna hefur takmarkað möguleika til fjármögnunar.

 Verkefnin eru fjölbreytt og til hafa orðið öflug tengslanet bæði hér innanlands og við 

erlenda samstarfsaðila.

 Verkefnin eru staðsett um allt land – góð tengsl við atvinnuþróunarfélög.

 Með takmörkuðu fjármagni hefur samt gefist tækifæri til að taka þátt í mjög stórum 

samstarfsverkefnum.

 Ákvörðun um áframhaldandi þátttöku Íslands með auknu fjármagni gefur mikla 

möguleika á komandi árum.
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Land
Þátttaka í fjölda 

verkefna
Hlutfall

,,Leader" í fjölda 

verkefna
Hlutfall

Svíþjóð 39 87% 12 27% 

Skotland 33 73% 14 31% 

Finland 30 67% 11 24% 

Ísland 27 60% 4 9% 

Noregur 27 60% 4 9% 

Færeyjar 8 18% 0 0% 

Grænland 8 18% 0 0% 

Aðrir* 5 11% 0 0% 

* Rússland, Alaska, Kanada

 Áhersla 1 - Samgöngur og fjarskipti

1.1 Samgöngur, flutningar og innviðir samgöngukerfa

1.2 Aðgangur að upplýsingasamfélaginu

 Community Learning Networks (CLN-NPA II). 

 Rural Business Information Exchange Systems. (RUBIES) 

 Birra (Broadband in Rural and Remote areas). 

 Savety at Sea – Northern periphery. 

 Ambulance Transport & Services in Rural Areas – Atsruar

 Roadex III
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 Áhersla 2 - Að styrkja sjálfbæra efnahagsþróun 

2.1 Sjálfbær nýting náttúrunnar og náttúruauðlinda

2.2 Nýsköpun í atvinnulífi og efling mannauðs

 Eco House North 

 External Timber Cladding

 Nature Based Tourism

 Nest - Northern Enviroment for Sustainable Tourism

 Norce - Northern Costal Experience

 Northern Wood Heat

 Outdoor and fast food

 Rural Business Women

 Sagas & Story telling

 Decay resistant timber – Siblarch

 Snow Magic

 i2i - Integrate to innovate in the Northern Periphery area

 NorthCod - Sustainable development of cod farming

 SCRI in Action (Extension – financial support models) 

 Usevenue (Event venues)

 YEF - Young Entrepreneur Factory

 Áhersla 3 - Uppbygging samfélaga

3.1 Samfélagsþjónusta

3.2 Almenn stjórnsýsla og skipulagsmál

 Deserve - Delivering Services in Rural Areas

 Brandr - Developmet by Branding the Trade Mark

 Elav - Exhanging local activity and values from forest land ..

 Small Town Network

 Spatial Planning in Northern Peripheral Regions
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 Framlag Íslands til áætlunarinnar eru 400.000 € á ári gildistíma byggðaáætlunar eða 

um 35 milljónir ISK.

 Íslensk þátttaka í verkefnum er eingöngu styrkt með þessu fjármagni.

 Markmið að geta styrkt verkefni með 50 % framlagi gegn jafnháu framlagi 

þátttakenda.

 Bera hugmyndina saman við áherslur áætlunarinnar og þá ekki einvörðungu 

megináherslur hennar heldur skoða hana í samanburði við ítarlegar skýringar á 

áherslum áætlunarinnar. 

 Hafa samband við tengilið áætlunar hér á landi og leyta upplýsinga um hvort 

verkefnishugmynd  falli að markmiðum áætlunarinnar.

 Gera sér grein fyrir hverskonar samstarfsaðilar henti verkefninu og kortleggja hvaða 

aðilar væru líklegir til samstarfs hérlendis. 

 Hafa í huga mikilvægi samsetningar samstarfsaðila.  Sterkir samstarfsaðilar og öflugt 

samstarfsnet er forsenda góðs árangurs. Trible Helix er hugtak um samstarf háskóla 

opinberra stofnana/fyrirtækja  og einkafyrirtækja.

 Hugsanlegir samstarfsaðilar þurfa að fá tækifæri til að koma að mótun 

verkefnishugmyndarinnar. Því þarf að koma verkefnishugmyndinni á framfæri sem 

fyrst til að tryggja slíkt samráð. 
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 Tengiliður áætlunarinnar hér á landi kemur verkefnishugmynd á framfæri við NPP 

tengiliði (RCP) með ósk um að henni verði dreift til hugsanlegra þátttakenda á þeirra 

svæðum. 

 Ef viðbrögð eru þokkaleg og útlit fyrir þátttakendur frá 2-3 löndum er farið af stað með 

að undirbúa umsókn um forverkefni. Yfirleitt  stillir upphafsaðili máls upp 

forverkefnisumsókn.

 Meginmarkmið forverkefna er að ljúka skilgreiningu verkefnis, afla samstarfsaðila, 

tryggja fjármögnun og skila inn aðalumsókn til NPP.

 Hámarkskostnaður við forverkefni sem NPP samþykkir eru 30.000 € eða um 2,5 

milljónir. Framlag NPP er til forverkefna er 50% (60% MS). Reynslan segir að þetta 

dugi til greiðslu útlags kostnaðar vegna forverkefna – lítið til launa.

 Forverkefni taka yfirleitt 3 – 4  mánuði – stefna á ákveðinn aðalumsóknarfrest.

 Hægt er að sækja um forverkefni ótímabundið – opinn frestur.

 Mikilvægt að samráð sé við umsjónaraðila NPP á forverkefnisstigi umsókna m.a. 

vegna fjárhagsramma verkefnisins.

 Yfirleitt hittast aðilar tvisvar á forverkefnisstigi verkefna og er seinni fundurinn gjarna á 

skrifstofu áætlunarinnar í Kaupmannahöfn.

 Umsóknarform forverkefna er einfalt en hluti þess er staðfesting á mótfjármögnun.

 Leader forverkefnisins er yfirleitt upphafsaðili verkefnisins – en í forverkefninu er tekin 

ákvörðun um Leader í aðalverkefni.

 Hlutverk Leader’s í verkefni er mikið og mikilvægt að til þess veljist öflugur aðili.

 Það er Leaderinn sem annast öll samskipti við stjórnunarskrifstofur áætlunarinnar og 

annast einstök fjárhagsuppgjör og greiðslur til einstakra samstarfsaðila.

 Sú breyting er orðin frá fyrri áætlun að endurskoðun og eftirlit með framgangi 

verkefna er í höndum hvers og eins þátttökulands.  Vonast er til að það fyrirkomulag 

geti flýtt fyrir afgreiðslu erinda og greiðslu kostnaðar til verkefna.
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 Í október 2006 var kallað eftir forverkefnahugmyndum og bárust þá alls 37 umsóknir 

Eftirfarandi  verkefni voru samþykkt.

 Sustainable Aquaculture of Artic Charr in the Northern periphery

 Competive Health Services in Sparsely populated Areas

 Digital age in rural and remote areas – DARRA

 Northern Wood Pellet – NoWoPell

 Older people for older people

 Development of Sustainable hunting tourism in the Northern Europe (NPPHunt)

 Rehabilitation in Forestry

 Preparatory for transnational network of Cold Weather Testing and Training

 Early warning of harmful algal blooms (HABs) at aquaculture sites in the coastal zone

 Northern Creative youth –NoCry

 Climate change - Adapting to the impacts by communities in Northern peripheral - CLIM-ATIC

 Organic Fish production through sustainable and environmental friendly fish farming

 Cooperation for safety in sparsely populated areas (Co-safe)

 Emergency response to disabled vessels in Northern waters

 Developing markets for Scots Pine

 Our life as elderly

 Dæmi um verkefnishugmyndir sem unnið er að

 Improved Retailing in Rural Areas

 ICT Cooperation

 Material Recovery and Recycling Business innovation – acronym ZERO WASTE

 Climate Change Impacts on Coastal Communities and Habitats

 Union of Small Towns

 Transnational Electronics Competive Network for Rural Areas (TELEC)

 Assessing sustainability of forest land based activities 

 MyHealth@Age – Improved Health and Savety for Elderly People

 Virtual Pre-Planning Service 


