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Frumkvöðlar og fyrirtæki - Áherslur

➢Samfélagleg nýsköpun – ábyrg nýsköpun

➢Fræðsla og þekking

➢Fab lab – Stafræn smiðja

➢Nýsköpun á öllum skólastigum

➢Framtíðarrýni

➢Frumkvöðlasetur

➢Samvinna



Samfélagslegur hraðall



Rit sem náð hafa verulegri dreifingu



Nýsköpun handa morgundagsins

Hvernig verður umhverfið eftir 5 ár?  Eftir 10 ár?



Ratsjáin er spennandi nýsköpunar- og 
þróunarverkefni ætlað stjórnendum 
ferðaþjónustufyrirtækja til að efla þekkingu 
og hæfni þeirra á sviði fyrirtækjareksturs. 





Stafrænt forskot

forskot.nmi.is

Stafrænt forskot er röð fyrirlestra sett 
saman af starfsmönnum
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands byggt
á efni frá Business Gateway í 
Skotlandi. 

Stafrænu forskoti er ætlað að hjálpa
fyrirtækjum og stofnunum að: 
• þekkja notagildi stafrænnar tækni

• kynnast og bæta við þekkingu sína á 
stafrænni tækni



Nýsköpun í starfandi fyrirtækjum
➢Nýsköpunarmiðstöð Íslands býður stjórnendur fyrirtækja aðstoð við að 
greina stöðu fyrirtækisins hvað varaðar  nýsköpun og hvernig fyrirtækið er 
í stakk búið til að stýra fyrirtækinu inn í nýja tíma.

➢Stjórnendur og starfsmenn viðkomandi fyrirtækis ásamt verkefnisstjóra 
Nýsköpunarmiðstöðvar greina stafshætti í fyrirtækinu með aðstoð 
„Innovation Health Check ”

➢Starfshættir bornir saman við aðra í gagnabanka

➢Niðurstaðan sýnir verkefni sem viðkomandi fyrirtæki þarf að takast á við

➢Nýsköpunarmiðstöð veitir leiðsögn við innleiðingu breytinga sem byggja á 
niðurstöðunni



360°

Nýsköpun er ákveðið hugarástand, sem gerir fólki kleift að koma auga á ný tækifæri, 
bregðast fljótt við breytingum og skapa verðmæti fyrir viðskiptavininn





FabLab smiðja á Suðurlandi og annað



Málstofa og útgáfa um stafrænan textíl 
https://www.facebook.com/FabLabIsland/videos/1929429757351568/

https://www.facebook.com/FabLabIsland/videos/1929429757351568/


Nýsköpun á öllum skólastigum



Af vettvangi menntamála
Samstarfssamningur 

Nýsköpunarkeppni 

grunnskólanna og Arion banka. 

Árlegur styrkur Arion banka er 
2.000.000 kr. til þriggja ára

Þýðing/útgáfa námsefnis(nýsköpun- og 

frumkvölamennt) í samvinnu við 
Menntamálastofnun



Ný rit fyrir ólík skólastig



MenntasmiðjanMaskínan – Hönnunarhátíð Skapara



Á heimasíðu NKG er ýmislegt efni fyrir nemendur, til „að kveikja á perunni“ 

og fá aðstoð við hugmyndavinnuna.

nkg.is - Stuðningur við nemendur



Frá hugmynd....

... Vörumessa í Smáralind

9 – 12 vikur

Ungir frumkvöðlar – frumkvöðlasamkeppni framhaldsskólanna



Klasar og klasasetur Íslands



Brautargengi

➢ Námskeið fyrir konur sem vilja
hrinda  viðskiptahugmynd í
framkvæmd

➢ Hófst árið 1997 í Reykjavík, 2003 í

landsbyggðunum

➢ 70 tíma námskeið

➢ Um 1300 konur hafa útskrifast frá upphafi
➢ Um 850 á höfuðborgarsvæðinu (65%)

➢ Um 450 í landsbyggðunum (35%)



Enterprise Europe Network

➢Tengslanet lítilla og meðalstórra fyrirtækja
➢ Í yfir 60 löndun um allan heim

➢Veitir íslenskum fyrirtækjum upplýsingar og ráðgjöf 
➢EU reglugerðir og staðlar

➢Markaðsupplýsingar 

➢Tengingar við réttu viðskiptaaðilana 

➢Aðstoð við Nýsköpun – Innovation Health Check

➢Evrópustyrkir 
➢Leiðbeinir íslenskum fyrirtækjum varðandi evrópskar styrkjaumsóknir 

➢Finna rétta styrkinn 

➢Finna samstarfsaðila 

➢Leiðbeina við umsóknarskrif




