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Inngangur
Starfsemi Rannsóknamiðstöðvar Íslands eða Rannís árið 2009 einkenndist að nokkru leyti af
viðbrögðum við breytingum á efnahagsumhverfi stofnanna og fyrirtækja og leitaðist Rannís við
að taka tillit til breytinga við framkvæmd vísinda- og tæknistefnu í ljósi mjög breyttra aðstæðna í
samfélaginu. Efnahagshrunið hafði þó ekki mikil áhrif á framlög til samkeppnissjóðanna á árinu
2009 en hafði nokkur áhrif á erlent samstarf, ekki síst við að byggja upp ný tengsl, m.a. þar sem
funda- og viðburðasókn erlendis dróst saman vegna aukins kostnaðar.
Á árinu voru samþykkt lög til að stuðla að bættri samkeppnisstöðu nýsköpunarfyrirtækja og
efla bæði rannsóknir og þróunarstarf með skattívilnun eða skattafrádrætti. Skattívilnunin
er tvíþætt, annars vegar réttur nýsköpunarfyrirtækja til skattfrádráttar vegna kostnaðar
við nýsköpunarverkefni og hins vegar skattafsláttur til þess að hvetja aðila til að fjárfesta í
nýsköpunarfyrirtækjum. Með lögum nr. 159/2009 um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki sem
samþykkt voru í lok árs, var Rannís falið að taka við umsóknum nýsköpunarfyrirtækja og
fjárfesta um skattívilnun.
Rekstur Rannís gekk vel á árinu, heildarumfang starfseminnar nam tæpum 340 m. kr.
samanborið við 300 m. kr. á árinu 2008, framlag á fjárlögum nam tæpum 200 m. kr og numu
sértekjur því rúmlega 40% af heildartekjum. Rekstrarafgangur nam 9,2 m. kr. og hefur því
tekist á tveimur árum að snúa eigin fé stofnunarinnar þannig að það er nú jákvætt. Miklar
breytingar höfðu átt sér stað á starfsmannahaldi hjá stofnuninni á árunum 2007 og 2008, en
starfsmannahald komst í allgott jafnvægi á árinu 2009, sem átti sinn þátt í að styrkja innviði
Rannís.
Starf Rannís byggir á góðu samstarfi við helstu hagsmunaaðila, ráðuneyti, Vísinda- og
tækniráð og starfsnefndir þess og ekki síst vísinda- og tæknisamfélagið í heild sinni. Þar skiptir
meginmáli framlag einstaklinga sem koma að starfinu með fjölbreytta reynslu, t.d þeirra sem
sitja í stjórnum, fagráðum, vinnuhópum, o.þ.h. Vil ég fyrir hönd starfsmanna Rannís, þakka gott
samstarf og treysti því að við munum halda áfram að eiga gott samstarf áfram.
Hallgrímur Jónasson
forstöðumaður Rannís
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Starfsemi og skipulag
Rannís heyrir undir menntamálaráðherra og starfar á grundvelli laga um opinberan stuðning
við vísindarannsóknir, nr. 3/2003. Forstöðumaður stofnunarinnar er Hallgrímur Jónasson.
Rannsóknamiðstöð Íslands – Rannís veitir stuðning við rannsóknir, rannsóknatengt nám,
tækniþróun og nýsköpun. Stofnunin er náinn samstarfsaðili Vísinda- og tækniráðs og
hefur það hlutverk að veita faglega aðstoð og þjónustu við undirbúning og framkvæmd
vísinda- og tæknistefnu ráðsins. Rannís aðstoðar vísinda- og tæknisamfélagið með rekstri
samkeppnissjóða, aðstoð og kynningu á alþjóðlegum sóknarfærum og samstarfsmöguleikum
auk þess að að kynna áhrif rannsókna og nýsköpunar á þjóðarhag.
Starfsemi Rannís skiptist í eftirfarandi svið:
l Rannsókna- og nýsköpunarsvið
l Alþjóðasvið
l Greiningarsvið
l Stjórnsýslusvið
l Upplýsinga- og útgáfusvið
Rannís hefur með höndum umsýslu sjóða, alþjóðastarf og greiningu og er sameiginlegt
markmið sviðanna að efla samstarf hagsmunaaðila við undirbúning og framkvæmd opinberrar
vísinda- og tæknistefnu Vísinda- og tækniráðs. Að auki sér Rannís um að skipuleggja viðburði
sem höfða bæði til vísindasamfélagsins og almennings og hefur með höndum útgáfu rita sem
tengjast rannsóknum og þróun.
Starfsfólk
Stöðugildum fjölgaði um 2 á árinu og munaði þar mest um ýmis tímabundin verkefni á
greiningarsviði.
Starfsfólk Rannís í árslok 2009:
Aðalheiður Jónsdóttir, sérfræðingur á alþjóðasviði
Áslaug Holm Johnson, móttaka og skrifstofuhald á stjórnsýslusviði
Elísabet M. Andrésdóttir, sviðsstjóri alþjóðasviðs
Elva Brá Aðalsteinsdóttir, sérfræðingur á greiningarsviði
Emil Þór Emilsson, verkefnastjóri í upplýsingatækni
Guðný Hallgrímsdóttir, sérfræðingur á rannsókna- og nýsköpunarsviði
Hallgrímur Jónasson, forstöðumaður
Herdís Þorgrímsdóttir, sviðsstjóri stjórnsýslusviðs
Katrín Valgeirsdóttir, sérfræðingur á alþjóðasviði
Lýður Skúli Erlendsson, sérfræðingur á rannsókna- og nýsköpunarsviði
Magnús Lyngdal Magnússon, fagstjóri á rannsókna- og nýsköpunarsviði
Páll Vilhjálmsson, sviðsstjóri upplýsinga- og útgáfusviðs,
Ragnhildur I. Guðmundsdóttir, skrifstofuhald á rannsókna- og nýsköpunarsviði
Sigríður Júlíusdóttir, skjalastjóri
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Sigurður Björnsson, fagstjóri á rannsókna- og nýsköpunarsviði
Sóley Gréta Sveinsdóttir Morthens, sérfræðingur á greiningarsviði
Svandís Sigvaldadóttir, skrifstofuhald á rannsókna- og nýsköpunarsviði
Þorsteinn B. Björnsson, sérfræðingur á alþjóðasviði
Þorsteinn Gunnarsson, sérfræðingur á greiningarsviði
Þorvaldur Finnbjörnsson, sviðsstjóri á greiningarsviði
Á árinu létu fjórir starfsmenn af störfum, þau Kristín Ingvarsdóttir, sérfræðingur á rannsókna- og
nýsköpunarsviði, Júlía Garðarsdóttir og Kári Kristinsson, bæði sérfræðingar á greiningarsviði
og Hugrún Ýr Helgadóttir, verkefnastjóri á greiningarsviði. Eru þeim þökkuð vel unnin störf í
þágu Rannís.
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Sjóðir
Rannsókna- og nýsköpunarsvið Rannís hefur með höndum daglega umsýslu helstu
samkeppnissjóða og markáætlana sem veita styrki til rannsókna og tækniþróunar á Íslandi.
Rannsókna- og nýsköpunarsvið tekur þátt í alþjóðlegu samstarfi á sviðum vísinda, tækni og
nýsköpunar auk tengdra málefna. Má þar nefna evrópskar rannsóknaráætlanir og samstarf
við ýmsar norrænnar stofnanir.
Á árinu 2009 hafði Rannís umsjón með eftirtöldum opinberum samkeppnissjóðum:
Sjóðir sem heyra undir menntamálaráðherra:
l Rannsóknasjóður
l Tækjasjóður
l Rannsóknarnámssjóður
l Markáætlun um öndvegissetur og klasa
l Nýsköpunarsjóður námsmanna
l Launasjóður fræðiritahöfunda
Sjóður sem heyrir undir iðnaðarráðherra:
l Tækniþróunarsjóður
Aðrir sjóðir í umsjón Rannís:
l Rannsóknastyrkir Bjarna Benediktssonar
l Rannsóknarsjóður Sigrúnar Ástrósar Sigurðardóttur og Haralds Sigurðssonar
l Styrktarsjóður Sigurðar Jónssonar og Helgu Sigurðardóttur
l Minningarsjóður Helgu Jónsdóttur og Sigurliða Kristjánssonar
Þeir sjóðir sem Rannís hefur umsjón með eiga það sammerkt að sérstakar sjóðsstjórnir fara
með ákvörðunarvald varðandi úthlutanir styrkja. Rannís sér um rekstur sjóðanna, á samskipti
við umsækjendur og styrkþega, skipuleggur og sér um matsferli, samningagerð og eftirfylgni
verkefna. Allir sjóðirnir veita stuðning að undangengnu faglegu mati samkvæmt fyrirfram
gefnum mælikvörðum á gæði verkefna. Hjá Rannsóknasjóði, Tækniþróunarsjóði og markáætlun
er matið í höndum fagráða sem leita einnig til ytri matsmanna. Aðrar sjóðstjórnir leita til ytri
matsmanna eftir þörfum. Þannig komu, auk stjórnarmanna, tugir fagráðsfulltrúa og hundruð
ytri matsmanna að faglegri umfjöllun umsókna. Þetta matsferli er grundvöllur gagnsæis þegar
kemur að úthlutunum úr samkeppnisjóðum.
Rannsóknasjóður
Hlutverk Rannsóknasjóðs er að styrkja vísindarannsóknir á Íslandi. Í þeim tilgangi
styrkir sjóðurinn skilgreind rannsóknarverkefni einstaklinga, rannsóknarhópa, háskóla,
rannsóknastofnana og fyrirtækja. Með hugtakinu vísindarannsóknum er átt við allar tegundir
rannsókna; grunnrannsóknir og hagnýtar rannsóknir.
Rannsóknasjóður veitir styrki samkvæmt almennum áherslum Vísinda- og tækniráðs og
á grundvelli faglegs mats á gæðum rannsóknarverkefna. Eftirfarandi atriði vega þungt
samkvæmt almennri stefnu Vísinda- og tækniráðs:
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l Rannsóknaverkefni skuli styrkt eftir gæðum sem metin eru eftir vísindalegu gildi, færni
og aðstöðu umsækjenda og líkum á að verkefnið skili mælanlegum árangri og ávinningi.
l Verkefni sem uppfylla gæðaviðmið og unnin eru í virku, faglegu og fjárhagslegu
samstarfi fyrirtækja, háskóla og stofnana, njóti, að öðru jöfnu, forgangs að styrkjum
úr samkeppnissjóðum.
l Niðurstöður sem kostaðar eru með styrkjum úr Rannsóknasjóði skulu birtar í opnum aðgangi
og vera öllum tiltækar nema um annað sé samið.
l Úthlutun styrkja úr sjóðnum taki mið af viðurkenndum heildarkostnaði verkefnis.
l Sjóðurinn taki tillit til aðstæðna umsækjenda, hvort sem þeir starfa sjálfstætt eða innan
háskóla, stofnana eða fyrirtækja.
l Hugað verði að nýliðun í hópi vísindamanna og að sjóðurinn leggi sérstaka áherslu
á stuðning við ungt vísindafólk.
l Hugað verði sérstaklega að fyrirkomulagi á mati á þverfaglegum umsóknum
Alls bárust á árinu 237 umsóknir um öndvegisstyrki, rannsóknastöðustyrki og verkefnastyrki,
upp á 1,3 milljarða króna, og var 51 þeirra styrkt (21,5%) að upphæð samtals 314 milljarðar
króna (23,8%). Einnig bárust umsóknir um 7 kynningarstyrki og 15 forverkefnisstyrki og voru
13 verkefni styrkt að upphæð hálf milljón hvert verkefni. Listi yfir úthlutanir fylgir í viðauka.
Tækniþróunarsjóður
Tækniþróunarsjóður heyrir undir iðnaðarráðherra. Hann starfar samkvæmt lögum um
opinberan stuðning við tækniþróun og nýsköpun í þágu atvinnulífsins nr. 75/2007. Hlutverk
sjóðsins er að styðja þróunarstarf og rannsóknir á sviði tækniþróunar sem miða að nýsköpun
í íslensku atvinnulífi. Sjóðnum er heimilt að fjármagna nýsköpunarverkefni í samræmi við
meginstefnu Vísinda- og tækniráðs. Mikilvægt er að auka fjölbreytni atvinnulífsins og hraða
uppbyggingu þekkingar- og hátæknistarfsemi. Stjórn Tækniþróunarsjóðs telur sjóðinn mæta
þessum sjónarmiðum með því að skilgreina nýjar áherslur í samræmi við hlutverk sjóðsins.
Tækniþróunarsjóður hefur heimild til að fjármagna nýsköpunarverkefni í samræmi við
meginstefnu Vísinda- og tækniráðs með því að:
l styrkja tækniþróun og tengdar rannsóknir í þágu nýsköpunar atvinnulífsins, m.a.
í samstarfi við stofnanir, háskóla og fyrirtæki,
l styrkja uppbyggingu sprotafyrirtækja og eiga aðild að þeim á frumstigi nýsköpunar,
l fjármagna átaksverkefni og markáætlanir á einstökum tæknisviðum til að treysta tæknilegar
undirstöður atvinnuveganna, einstaka greinar þeirra eða þvert á greinaskiptingu þeirra,
l styrkja lítil verkefni á vegum einstaklinga og smáfyrirtækja sem eru líkleg til að verða atvinnuog tekjuskapandi þrátt fyrir áhættu í upphafi,
l kosta greiningu á stöðu nýsköpunar og gerð áætlana til styrktar henni.
Rannsóknarnámssjóður
Hlutverk Rannsóknarnámssjóðs er að veita styrki til rannsóknartengds framhaldsnáms við
háskóla eða á ábyrgð hans í samvinnu við rannsóknastofnanir eða fyrirtæki, hvorttveggja
í námi á Íslandi og erlendis. Sjóðurinn á sér grundvöll í lögum um opinberan stuðning við
vísindarannsóknir nr. 3/2003 og reglur sem menntamálaráðherra hefur sett, nr. 16/2008.
Rannsóknarnámssjóður veitir tvenns konar styrki, almenna styrki, til framfærslu nemenda í
rannsóknartengdu framhaldsnámi og fyrirtækja- og stofnanastyrki eða FS-styrki, sem ætlað er
að efla samvinnu milli stofnana, fyrirtækja og háskóla.
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Árið 2009 var 94 milljónum króna var úthlutað til bæði doktors- og meistaraverkefna. Alls
bárust 109 umsóknir um almennan styrk úr Rannsóknarnámssjóði að þessu sinni og voru 25
þeirra styrktar eða 22,9%, og fengu um 94 milljónir króna eða 16,8% af því sem sótt var um.
Meðalupphæð almennra styrkja nú er rétt um 3,8 milljónir króna.
Alls bárust 64 umsóknir um styrk til doktorsnáms og voru 14 þeirra styrktar eða 21,9%, og fengu
um 85 milljónir króna eða 18,5% af því sem sótt var um. Meðalupphæð styrkja til doktorsnema
er nú 6,1 milljón króna.
Tækjasjóður
Hlutverk Tækjasjóðs er að veita rannsóknastofnunum styrki til kaupa á dýrum tækjum og búnaði
til rannsókna. Við úthlutun úr Tækjasjóði skal taka mið af úthlutunarstefnu Rannsóknasjóðs á
hverjum tíma og fer stjórn Rannsóknasjóðs jafnframt með stjórn Tækjasjóðs.
Við úthlutun úr Tækjasjóði er öðru fremur tekið mið af eftirfarandi atriðum:
l Að tækin séu mikilvæg fyrir framfarir í rannsóknum á Íslandi og fyrir rannsóknir umsækjenda.
l Að fjárfesting í tækjabúnaði sé til uppbyggingar nýrrar aðstöðu sem skapi nýja möguleika
til rannsókna og/eða að tæki tengist verkefnum sem Rannsóknasjóður styrkir.
l Að tækin séu staðsett á rannsókna- og háskólastofnunum.
l Að samstarf verði um nýtingu tækja milli stofnana eða milli stofnana og fyrirtækja með
fyrirsjáanlegum hætti.
l Að áætlanir um kostnað og fjármögnun á kaupunum séu raunhæfar.
Tvær úthlutanir voru úr Tækjasjóði á árinu 2009, í febrúar og í maí. Alls bárust 77 umsóknir og
fengu 46 eða 59,7% þeirra styrk en heildarupphæð styrktra umsókna nam 481 milljón króna.
Listi yfir úthlutanir fylgir í viðauka.
Launasjóður fræðiritahöfunda
Meginhlutverk sjóðsins er að auðvelda samningu bóka og verka í stafrænu formi, til eflingar
íslenskri menningu. Rétt til að sækja um starfslaun úr sjóðnum hafa höfundar alþýðlegra
fræðirita, handbóka, orðabóka og viðamikils upplýsingaefnis á íslensku í ýmsu formi. Árið 2009
voru 7 einstaklingar styrktir til ritunar 6 fræðirita og fékk hvert verkefni úthlutað kr. 2.040.000.
Sjá um úthlutun í viðauka.
Rannsóknarstyrkir Bjarna Benediktssonar
Rannsóknastyrkjum sem kenndir eru við Bjarna Benediktsson er úthlutað til rannsókna á
lögfræði og sagnfræði. Sjóðurinn var stofnaður árið 2008 og úthlutaði nú í annað sinn. Árlega
eru veittir sex styrkir, þrír til rannsókna á sviði stjórnsýslu- og stjórnskipunarréttar og þrír sviði
hag- og stjórnmálasögu 20. aldar til okkar daga. Markmiðið er að efla annars vegar rannsóknir
á þeim sviðum lögfræðinnar, sem snerta innviði stjórnskipunarinnar og réttaröryggi borgaranna
gagnvart leyfisvaldi og eftirliti stjórnvalda og hins vegar að efla rannsóknir og dýpka skilning á
umbreytingum í íslensku efnahagslífi, stjórnmálum og utanríkismálum á 20. öld. Samkvæmt 4.
gr. reglna um sjóðinn skal ákvörðun úthlutunarnefnda um það hvaða rannsóknarverkefni skulu
hljóta styrki skal byggjast á faglegu mati á gæðum rannsóknarverkefnis, færni og reynslu
umsækjanda til að stunda rannsóknir og aðstöðu hans til að sinna verkefninu. Að þessu
sinni ákváðu úthlutunarnefndir Rannsóknastyrkja Bjarna Benediktssonar á sviði lögfræði og
sagnfræði að úthluta alls sex styrkjum. Upplýsingar um úthlutun og styrkþega í viðauka.
8
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Styrktarsjóður Sigurðar Jónssonar og Helgu Sigurðardóttur
Styrktarsjóður Sigurðar Jónssonar og Helgu Sigurðardóttur var stofnaður árið 1985 til að efla
rannsóknir í meinafræði manna og dýra. Stjórn Rannsóknarsjóðs er falið að meta hvort umsókir
í Rannsóknarsjóð uppfylli skilyrði til veitingar úr sjóðnum og að þessu sinni var einni milljón
króna úthlutað. Kom styrkurinn í hlut Ingu Reynisdóttur við Landspítala-Háskólasjúkrahús fyrir
verkefnið Áhrifagen á framvindu brjóstakrabbameins á litningi 8p12-p11.
Rannsóknarsjóður Sigrúnar Ástrósar Sigurðardóttur og Haralds Sigurðssonar
Hinn 4. maí 2008 voru liðin 100 ár frá fæðingu Haralds Sigurðssonar bókavarðar og fræðimanns,
en hann lést 1995. Á þeim degi tilkynnti ekkja hans, Sigrún Ástrós Sigurðardóttir kjólahönnuður,
að í samræmi við erfðaskrá þeirra hjóna frá 1983 hefði verið stofnaður Rannsóknarsjóður
Sigrúnar Ástrósar Sigurðardóttur og Haralds Sigurðssonar. Markmið sjóðsins er að efla
rannsóknir á korta- og landfræðisögu Íslands og íslenskri bókfræði og stuðla að útgáfu rita um
þau efni. Við mat á umsóknum um styrki úr sjóðnum er vísindalegt gildi rannsóknarverkefnis
lagt til grundvallar. Fyrsta úthlutun úr sjóðnum fór fram í júní 2009 og bárust 3 umsóknir sem
allar fengu styrk. Upplýsingar um styrki og styrkþegar í viðauka.
Nýsköpunarsjóður námsmanna
Markmið sjóðsins er að gefa háskólum, rannsóknastofnunum og fyrirtækjum tækifæri til að ráða
námsmenn í grunn- og meistaranámi við háskóla til sumarvinnu við metnaðarfull og krefjandi
rannsóknarverkefni. Frá stofnun 1992 hefur sjóðurinn unnið sér nafn og gott orð fyrir vinnu
mörg hundruð námsmanna og verkefna sem þeir hafa leyst af hendi fyrir tilstyrk sjóðsins.
Umsóknir um styrki skal meta með hliðsjón af möguleikum til hagnýtingar í atvinnulífinu og
nýnæmi fyrir þekkingu í viðkomandi fræðigrein. Verkefnin skulu leyst af hendi með sjálfstæðri
og faglegri vinnu námsmanns undir leiðsögn ábyrgðarmanna. Styrkir eru ekki veittir til
lokaverkefna námsmanna. Sjóðurinn er opinn öllum nemendum á grunn- og meistarastigi.
Einnig geta fyrirtæki, stofnanir og háskólar sem óska eftir að ráða háskólanema í sumarvinnu
við rannsóknir sótt í sjóðinn. Nýsköpunarsjóður er í vörslu sjóðsstjórnar sem skipuð er af
menntamálaráðherra. Sjóðsstjórn ákveður úthlutun styrkja á vori hverju.
Umsóknarfrestur Nýsköpunarsjóðs námsmanna var í mars 2009 og bárust alls 316 umsóknir.
Stjórn sjóðsins ákvað að styrkja 86 verkefni í alls 274,5 mannmánuði. Vegna mikillar sóknar í
sjóðinn og slæmum horfum í atvinnumálum ungs fólks vegna efnahagsástandsins í landinu
á árinu, var ákveðið að aukaúthlutun skyldi fara fram fyrir sumarið. Sjóðnum bárust alls 250
umsóknir vegna aukaúthlutunarinnar og ákvað stjórn sjóðsins ákvað að önnur 43 verkefni í allt
að 102 mannmánuði. Listi yfir verkefni sem fengu úthlutun úr Nýsköpunarsjóði námsmanna í
viðauka.
Nýsköpunarverðlaun forseta Íslands
Nýsköpunarverðlaun forseta Íslands eru árlega veitt þeim námsmönnum sem hafa unnið
framúrskarandi starf við úrlausn verkefnis sem styrkt hefur verið af Nýsköpunarsjóði
námsmanna. Verðlaunin voru fyrst veitt í ársbyrjun 1996 og hafa síðan verið veitt á ári hverju
við hátíðlega athöfn á Bessastöðum.
Allir nemendur sem skila inn lokaskýrslu fyrir auglýstan frest koma til greina við veitingu
verðlaunanna.
9

ÁRSSKÝRSLA RANNÍS 2009

Verðlaunin hlutu þau Andri Yngvason, Bjarki Már Elíasson og Jóna Guðný Arthúrsdóttir fyrir
verkefnið Gönguhermir.
Fjögur verkefni að auki fengu sérstaka viðurkenningu: Stökklar og stökkbreytingar í erfðaefni
mannsins, unnið af Martin Inga Sigurðssyni, sem hlaut sérstaka viðurkenningu dómnefndar;
Bætibakteríur - Hin hliðin, unnið af Hugrúnu Lísu Heimisdóttur; Hvernig haga einstæðir foreldrar
fæðingarorlofi?, unnið af Guðnýju Björk Eydal og Framleiðsla etanóls úr hýdrólýsötum með
hitakærum bakteríum, unnið af Máneyju Sveinsdóttur.
Markáætlun um öndvegissetur og klasa
Úthlutað var úr nýrri markáætlun 2009-2015, markáætlun um öndvegissetur og klasa, á fundi
í lok árs 2008. Stjórn Rannsóknasjóðs fól Rannís að ganga til samninga við þrjú verkefni til sjö
ára, eða frá 2009 til 2015.
Úthlutunin markaði tímamót að ýmsu leyti. Aldrei áður hefur jafn stórum styrkjum verið úthlutað
til einstakra verkefna, en stærsti styrkurinn er 70 milljónir á ári í 7 ár eða samtals 490 milljónir
króna. Markáætlun var undirbúin af Vísinda- og tækniráði eftir viðamikla stefnumótunarvinnu
árið 2007. Auglýst var eftir umsóknum á átta áherslusviðum sem stefnumótunarvinnan hafði
skilað og sérstakar kröfur voru gerðar um virkt samstarf milli háskóla, stofnana og atvinnulífs og
um samstarf út fyrir landsteinana. Upphaflega var auglýst eftir stuttum lýsingum á fyrirhuguðum
samstarfsverkefnum og bárust alls 82 hugmyndir. Af þeim fengu 10 brautargengi og eina
milljón króna hver til að vinna fullbúna umsókn. Menntamálaráðherra fól stjórn Rannsóknasjóðs
að úthluta úr markáætlun. Allar umsóknirnar voru metnar af erlendum sérfræðingum og
sérskipuðu fagráði innlendra sérfræðinga áður en stjórn sjóðsins fékk þær til meðhöndlunar.
Verkefnin sem fengu styrk eru:
l Alþjóðlegur rannsóknarklasi í jarðhita. Verkefnisstjóri er Sigurður M. Garðarsson
og nam styrkurinn fyrir árið 2009 allt að 70 milljónum króna.
l Vitvélasetur Íslands. Verkefnisstjóri er Kristinn R. Þórisson og nam styrkurinn fyrir
árið 2009 allt að 55 milljónum króna.
l Öndvegissetur í jafnréttis- og margbreytileikarannsóknum. Verkefnisstjóri er
Irma Erlingsdóttir og nam styrkurinn fyrir árið 2009 allt að 35 milljónum króna.
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Alþjóðastarf
Alþjóðasvið Rannís veitir upplýsingar um alþjóðlega sjóði og áætlanir sem Rannís hefur umsjá
með fyrir hönd Íslands, auk almennra upplýsinga og ráðgjafar um styrkjamöguleika Íslendinga
erlendis.
Alþjóðasvið Rannís hefur umsjón með 7. rannsóknaráætlun Evrópusambandsins fyrir hönd
Íslands auk tengdra áætlana sem miða að því að styðja við alþjóðlegt samstarf íslensks
vísindasamfélags, svo sem eins og COST. Alþjóðasvið hefur einnig umsjón með hlut Rannís
í samstarfsnetinu Enterprise Europe Network sem styður við þátttöku fyrirtækja í rannsóknum
og nýsköpun.
7. rannsóknaráætlun Evrópusambandsins
Umsjón með þátttöku Íslands í 7. rannsóknaráætlun Evrópusambandsins er stærsta
einstaka verkefni alþjóðasviðs Rannís. Í því felst seta í stjórnarnefndum og umsjón með starfi
stjórnarnefndarfulltrúa og landstengiliða áætlunarinnar, auk þess sem Rannís skipuleggur
kynningu á áætluninni og stendur fyrir fundum og námskeiðum sem miða að því að auka og
auðvelda þátttöku íslensks vísindasamfélags í evrópsku samstarfi. Einnig heldur alþjóðasvið
utan um íslenska þátttöku í ERA netunum sem miða að því að koma á samstarfi rannsóknasjóða
aðildarlandanna.
Í árslok 2009 höfðu íslenskir aðilar sent inn 305 umsóknir í 7. rannsóknaráætlunina og búið
var að undirrita samninga um 76 verkefni með íslenskri þátttöku. Heildarstyrkur til þessara
verkefna eru rúmar 208 milljónir evra og var hlutur íslenskra aðila um 17 milljónir evra. Á árinu
voru Íslendingar virkastir í hvaða áætlunum?
Á árinu voru íslenskir aðilar virkastir í mannauðsáætluninni, sem jafnan er kennd við Marie
Curie (People), umhverfisáætluninni (Environment) og heilbriðisáætluninni (Health).
Landstenglaverkefni
Rannís tekur þátt í fjölda landstenglaverkefna innan 7. rannsóknaráætlunarinnar, en verkefnin
miða að því að styrkja samstarf landstengiliða mismunandi undiráætlana, fræða þá um
áætlunina og bæta færni þeirra svo þeir geti veitt umsækjendum og öðrum áhugasömum betri
þjónustu. Á árinu tóku starfsmenn alþjóðasviðs virkan þátt í eftirtöldum verkefnum:.
l
l
l
l
l
l

EUROSIS – vísindin í samfélaginu
C-Energy – orka
Net4Society – félags-, hag- og hugvísindi
Cosmos – geimtækni
Euro-Ris Net – innviðir rannsókna
TransCoSME – rannsóknir í þágu lítilla og meðalstórra fyrirtækja

ERA-net
ERA-net er samstarf evrópskra rannsóknasjóða er styrkja rannsóknir og þróun á ýmsum
sviðum. Íslenskir rannsóknasjóðir og Rannís taka þátt í ýmsum ERA-net sem gerir íslenskum
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fyrirtækjum og stofnunum kleift að taka þátt í fjölþjóðlegum rannsóknaverkefnum. Hvert ERAnet hefur sín eigin áherslusvið, þátttökureglur og umsóknarfresti.
Evrópska rannsóknastarfatorgið – Euraxess
Alþjóðasvið Rannís undirbjó vinnu við uppfærslu vefsíðunnar www.euraxess.is en þar getur
íslenskt og erlent vísindafólk, sem hyggst starfa í öðru landi en sínu heimalandi, fundið
upplýsingar og aðstoð við vistaskipti og búferlaflutninga.
Enterprise Europe Network
Rannís er aðili að samstarfsnetinu Enterprise Europe Network ásamt Útflutingsráði og
Evrópumiðstöð Impru á Nýsköpunarmiðstöð Íslands, sem leiðir samstarfið á Íslandi. Hlutverk
Rannís er að vera tengiliður fyrir hönd 7. rannsóknaráætlunarinnar til að greiða fyrir þátttöku
fyrirtækja í evrópsku rannsóknasamstarfi.
Jules Verne
Jules Verne er samstarfsverkefni Frakklands og Íslands á sviði vísinda- og tæknirannsókna.
Menntamálaráðuneytið stýrir samstarfinu fyrir hönd Íslands en Rannís sér um framkvæmd
verkefnisins. Tilgangurinn með samstarfinu er að virkja vísinda- og tæknisamstarf milli
stofnana, skóla og rannsóknarhópa í báðum löndunum og að auðvelda samstarf við önnur slík
samstarfsverkefni í Evrópu. Styrkir eru veittir til ferða- og dvalarkostnaðar fyrir vísindamenn.
Önnur fjármögnun nauðsynleg til verkefnisins verður að koma frá stofnununum sjálfum sem
taka þátt í samstarfinu eða eftir öðrum leiðum. Fjármögnunin er samþykkt til tveggja ára í senn.
Á sameiginlegum fundi fulltrúa landanna í desember 2009 var ákveðið að styrkja átta verkefni
til næstu tveggja ára. Listi yfir styrkt verkefni í viðauka.
Kynningarfundir og námskeið
Alþjóðasvið Rannís stendur fyrir kynningum á 7. rannsóknaráætlun ESB og undiráætlunum
hennar, auk þess sem sviðið hefur skipulagt námskeið fyrir umsækjendur. Á árinu 2009 voru
haldnar eftirtaldar kynningar og námskeið:
Kynning á matvælaáætlun 7. rá
Þriðjudaginn 28. apríl var haldin kynning á styrkjum á sviði matvæla, landbúnaðar,
sjávarútvegs og líftækni, en markmið áætlunarinnar er styrkja rannsóknaverkefni á sviðum
matvælaiðnaðar, fóðurframleiðslu, skógræktar, sjávarútvegs, landbúnaðar, fiskeldis og
lífefnaiðnaðar. Alfredo Aguilar, fulltrúi framkvæmdastjórnar ESB, kynnti áætlunina og bauð
upp á smærri fundi með umsækjendum, Guðrún Marteinsdóttir frá Líffræðistofnun Háskóla
Íslands sagði frá reynslu sinni af þátttöku í áætluninni og starfsmenn alþjóðasviðs Rannís
kynntu aðstoð við umsækjendur.
Kynning á heilbrigðisvísindaáætlun 7. rá
Föstudaginn 24. apríl var haldin kynning á heilbrigðisvísindaáætlun í 7. rá. á Grand
hótel Reykjavík. Markmið áætlunarinnar er styrkja rannsóknaverkefni er stuðla að
bættri heilsu íbúa Evrópu og efla samkeppnishæfni heilbrigðisgeirans og fyrirtækja
tengdum honum. Indriði Benediktsson, fulltrúi framkvæmdastjórnar ESB kynnti áætlunina
og bauð upp á smærri fundi með umsækjendum, auk þess sem Ingileif Jónsdóttir, Landspítala háskólasjúkrahúsi, Háskóla Íslands og Íslenskri erfðagreiningu deildi reynslu sinni
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af þátttöku í áætluninni. Eftir fundinn bauð Indriði upp á einstaklingsfundi með mögulegum
umsækjendum.
Kynning á mannauðsáætlun 7. rá
Miðvikudaginn 6. maí voru þátttökumöguleikar í mannauðsáætlun Evrópusambandsins
kynntir á morgunverðarfundi á Grand hóteli Reykjavík. Graham Wilkie frá framkvæmdastjórn
Evrópusambandsins kynnti áætlunina og fór sérstaklega yfir samstarf háskóla og atvinnulífs.
Þórunn Rafnar frá Íslenskri erfðagreiningu sagði frá reynslu sinni af þátttöku í áætluninni og
starfsmenn alþjóðasviðs Rannís kynntu aðstoð við umsækjendur.
Kynning á upplýsinga- og samskiptaáætlun 7. rá
Föstudaginn 8. maí var haldinn kynningarfundur á vegum Rannís um rannsóknastyrki úr
7. rannsóknaráætlun ESB til upplýsinga- og samskiptatækni. Fundurinn var haldinn á
Grand hótel föstudaginn 8. maí kl. 9:00 - 11:00. Oluf Nielsen, fulltrúi framkvæmdastjórnar
ESB, kynnti áætlunina og áhugasömum bauðst að eiga einstaklingsfundi með Oluf. Kristinn
R. Þórisson, Háskólanum í Reykjavík, sagði frá reynslu sinni af þátttöku í áætluninni og
starfsmenn alþjóðasviðs Rannís kynntu aðstoð við umsækjendur.
Námskeið fyrir umsækjendur
Miðvikudaginn 12. ágúst stóð alþjóðasvið fyrir námskeiði í gerð umsókna fyrir væntanlega
umsækjendur í 7. rá. Námskeiðið var haldið í húsnæði Endurmenntunar HÍ og leiðbeinandi
var Dr. Sean McCarthy frá Hyperion Ltd. á Írlandi sem er einn eftirsóttasti ráðgjafinn á þessu
sviði í Evrópu.
Kynning á samgönguáætlun 7. rá
Föstudaginn 18. september var haldin kynning á samgönguáætlun 7. rá. Aðalfyrirlesari
var Frederique Sgarbi frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Dr. Gunnar Stefánsson
dósent HÍ, greindi frá reynslu sinni af þátttöku í verkefnum innan samgönguáætlunarinnar og starfsmenn alþjóðasviðs Rannís kynntu aðstoð við umsækjendur.
Kynning á þjálfunarnetum mannauðsáætlunar 7. rá
Mánudaginn 28. september var haldinn kynningarfundur um þjálfunarnet með þátttöku
fulltrúa Evrópusambandsins, Dr. Kaisa Hellevou. Markmið þjálfunarneta er að efla samstarf
evrópskra háskóla, stofnana og atvinnulífs á fyrstu stigum rannsóknaþjálfunar, t.a.m. við
doktorsmenntun Fundurinn var haldinn í húsnæði Endurmenntunar HÍ. Dr. Sigurður Gíslason
frá Háskóla Íslands sagði frá reynslu sinni af þátttöku í slíkum verkefnum og starfsmenn
alþjóðasviðs Rannís kynntu aðstoð við umsækjendur.
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Greining
Starfsemi greiningarsviðs skiptist í þrjá meginflokka:
l tölfræði og mælikvarðar
l greining á viðfangsefnum tengdum rannsóknum, þróun og nýsköpun
l mat á árangri viðfangsefna svo sem stofnana, sviða eða stuðningsverkefna
Einnig hefur greiningarsvið verið mjög öflugt í erlendu samstarfi við systurstofnanir á
Norðurlöndunum og í Evrópuríkjum, svo og við alþjóðlegar mats- og greiningarstofnanir.
Greiningarstarfið beinist aðallega að þeim tölfræðilegu upplýsingum sem aflað er hjá Rannís eða
upplýsingum úr gagnagrunnum sem Rannís hefur aðgang að. Eftirspurn vísindasamfélagsins
eftir greiningu á rannsóknavirkni og nýsköpunarvirkni hefur farið hraðvaxandi á síðari árum.
Á sama tíma hefur Rannís átt þess kost að vinna með erlendum fyrirtækjum og stofnunum að
greiningu á rannsóknum og nýsköpun og því umhverfi þar sem þessi starfsemi á sér stað.
Tölfræði og mælikvarðar
Mikil reynsla er komin á Rannsóknarvog og Nýsköpunarvog en aflað hefur verið gagna um
rannsóknir og þróun reglulega frá 1970 og um nýsköpun frá 1990. Stuðst er við leiðbeiningar
sem OECD og Eurostat gefa út um þessa tölfræði. Á tölfræðisviðnu er einnig fengist við mat á
rannsóknarþætti í frumvarpi til fjárlaga, fjárlögum og í ríkisreikningi. Þá er greiningarsvið með
öflugan grunn um Íslendinga sem hafa aflað sér doktorsgráðu, en vel menntaðir einstaklingar
eru afar mikilvægir fyrir rannsóknir og nýsköpun í landinu. Auk þessa má nefna tölfræði yfir
birtingar íslenskra vísindamanna í ritrýndum tímaritum og tilvitnanir í þær en slíkar upplýsingar
gefa gjarnan góðar upplýsingar um rannsóknavirkni landa.
Nýsköpun í atvinnulífinu hefur verið mæld reglulega frá 1990 með svonefndri Nýsköpunarvog.
Rannís tók þátt í gerð leiðbeininga sem fylgt er um alla Evrópu um mat á nýsköpun í atvinnulífinu.
Íslenskt atvinnulíf hefur verið talið fremur virkt í nýsköpun en áherslur hér á landi eru meira á
aðlögun fremur en nýjungar á markaði. Raunar má segja að Ísland býr við ókosti smæðar þegar
kemur að nýsköpun, en talið er að umhverfi nýsköpunar sé hagstæðast þegar alla þjónustu sé
hægt að fá á nærmarkaði. Þetta á sér sjaldan stað um Ísland. Umhverfi nýsköpunar er þó talið
almennt jákvætt að öðru leyti og er talið að hið opinbera standi vel að málum.
Greining á rannsóknum, þróun og nýsköpun
Ljóst er að á þessu tímabili hefur rannsókna- og þróunarstarfsemi vaxið mjög mikið í öllum
geirum og teljast vera um 46 milljarðar árið 2009. Segja má að vöxtur starfseminnar hafi verið
stöðugur fram til loka níunda áratugarins en þá fór hraðari vöxtur af stað. Nokkrir áfangar í sögu
rannsókna og þróunar hafa átt sér stað á þessu tímabili. Framlög hins opinbera hafa verið
fremur há í gegnum tíðina en hið opinbera hefur lagt áherslu á að opinberir samkeppnissjóðir
hafa vaxið verulega. Sérstaklega eftir 2003 en þá kom ríkisstjórnin með áætlun til nokkurra
ára sem hafði í för með sér talsverða aukningu framlaga í sjóðina. Eftir efnahagshrunið 2008
hefur ríkið lagt áherslu á að hlífa sjóðunum við niðurskurði þar sem hlutverk þeirra í endurreisn
landsins er talið mikilvægt. Rannís hefur tekið þátt í endurskoðun leiðbeininga um mat á
rannsóknum og þróun meðal ríkja OECD og ESB.
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Forsendur rannsóknastarfs er aðgengi að fólki með færni til rannsókna, fé til að standa straum
af kostnaði við starfið og innviðir til að nota í þágu rannsóknastarfsins. Rannís er að taka
sín fyrstu skref við að meta rannsóknainnviði með því að koma sér upp gagnagrunni um
rannsóknagagnagrunna. Þetta var gert sem liður í að menntamálaráðuneytið fól starfsnefndum
Vísinda- og tækniráðs að gera vegvísi um rannsóknarinnviði.
Mat á árangri af rannsóknum og nýsköpun
Matshlutinn í starfi greiningarsviðs er fremur nýtilkominn en mat á árangri af rannsóknum og
nýsköpun hefur vaxið hröðum skrefum á síðari árum í öðrum löndum. Bæði systurstofnanir
Rannís og alþjóðlegar stofnanir, svo sem Eurostat, OECD og stofnanir Evrópusambandsins
hafa haft ýmiss konar mat á dagskrá sinni. Má nefna mat á rannsóknaáætlunum, stofnunum,
greinum og öðrum viðfangsefnum. Fyrsta stóra matsverkefni Rannís var á starfsemi
Tækniþróunarsjóðs, en það var unnið í samstarfi við nokkrar þjóðir í Evrópu sem höfðu tekið
sig saman til að þróa matsaðferðir. Líklegt er að þessi þáttur í starfsemi Rannís muni fara
vaxandi á komandi árum.
Erlent samstarf um rannsóknir og greiningu
Greiningarsvið Rannís hefur tekið þátt í samstarfi við systurstofnanir á Norðurlöndum, í Evrópu
og meðal ríkja OECD. Á árinu 2009 hefur greiningarsvið unnið með um 20 Evrópulöndum
að tveimur svokölluðum OMC (Open Method of Coordination) verkefnum sem fjármögnuð
eru af rannsóknaráætlunum ESB. Annað þessara verkefna miðar að því að kanna aðferðir
þátttökulandanna við mat á áætlunum, greinum og sviðum. Í íslenska hlutanum fer fram mat
á Tækniþróunarsjóði. Hitt verkefnið fjallar um sérstöðu lítilla landa hvað varðar stefnumið
rannsókna og nýsköpunar. Þar eru á dagskrá opinber innkaup til nýsköpunar, aðferðir við
fjármögnun rannsókna og mat á mælikvörðum rannsókna og þróunar fyrir lítil lönd. Unnið er
eftir þeirri skoðun að mælikvarðar rannsókna og nýsköpunar eigi ekki jafn vel um lítil lönd sem
stór. Rannís leiðir þann hluta verkefnisins sem snýr að mælikvörðum.
Norrænt samstarf á sviði greiningarmála hefur farið vaxandi á meðan samstarf um tölfræði
hefur dregist saman. Nýsköpunarmiðstöð Norðurlandanna, NICe, hefur staðið að nokkrum
verkefnum með þátttöku Rannís, t.d. um mælikvarða rannsókna og nýsköpunar út frá ýmsum
sjónarhornum.
Rannsóknarmiðstöð Norðurlandanna, NordForsk, hefur einnig kallað norrænu rannsóknarráðin til samstarfs um nokkur viðfangsefni. Þetta er gert undir nafni Noria, eða hins norræna
rannsókna- og nýsköpunarsvæðis. Noria-netin eru á mismunandi sviðum enda valin í
samkeppni um verkefnatillögur.
Noria-netin sem greiningarsvið Rannís hefur tekið þátt í eru á sviði notendastýrðrar nýsköpunar
þar sem stofnað er til sk. Living Labs til að gera notandann virkan þátttakanda í nýsköpun.
Samanburður á birtingum og tilvitnunum í ritrýndum erlendum tímaritum hefur verið á dagskrá.
Einnig samstarf um nýsköpunarsamstaf við Kína og Indland. Þá hefur verið í gangi á árinu
Noria-net um rannsóknarinnviði þar sem Norðurlöndin bera saman bækur sínar um vegvísa
á sviði rannsóknainnviða. Loks má nefna Noria-net um alþjóðavæðingu rannsókna og
nýsköpunar sem löndin hafa unnið að saman og er fyrirhugað að halda nokkrar ráðstefnur um
viðfangsefnið.
Að auki hefur greiningarsvið Rannís tekið þátt í margvíslegum sérfræðingahópum um tölfræði
og greiningu á rannsóknum og nýsköpun, ýmist á vegum OECD, Eurostat, ESB eða norrænna
stofnana.
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Vísinda- og tækniráð
Árið 2009 skipaði forsætisráðherra nýtt Vísinda- og tækniráð til næstu þriggja ára Ráðinu var
meðal annars ætlað að marka stefnu stjórnvalda á sviði vísinda- og tæknimála, frá skipun
ráðsins til ársloka 2012, en umfjöllun á hvoru sviði var undirbúin af vísindanefnd annars vegar
og tækninefnd hins vegar.
Í nýju ráði tóku sæti þau Ari Kristin Jónsson, Inga Þórsdóttir, Sigríður Halldórsdóttir og
Stefán Ólafsson sem tilnefnd voru af samstarfsnefnd háskólastigsins, Stefán Úlfarsson og
Þórunn S. Jónsdóttir sem tilnefnd voru af Alþýðusambandi Íslands, Hilmar Bragi Janusson
og Pétur Reimarsson sem tilnefndir voru af Samtökum atvinnulífsins, Guðrún Nordal
sem tilnefnd var af menntamálaráðherra, Þorsteinn Ingi Sigfússon sem tilnefndur var af
iðnaðarráðherra, Guðrún Þóra Gunnarsdóttir og Sveinn Margeirsson sem tilnefnd voru af
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, Unnur Þorsteinsdóttir sem tilnefnd var af heilbrigðisog tryggingamálaráðherra, Kristín Svavarsdóttir sem tilnefnd var af umhverfisráðherra og
Dagný Halldórsdóttir og Jón Bragi Bjarnason sem skipuð voru án tilnefningar. Guðrún Nordal
tók að sér formennsku vísindanefndar og Þorsteinn Ingi Sigfússon var formaður tækninefndar
Auk skipaðra ráðsmanna eiga forsætisráðherra, fjármálaráðherra, iðnaðarráðherra og
menntamálaráðherra föst sæti í ráðinu og er forsætisráðherra formaður ráðsins.
Hlutverk Rannís er að vera styðja Vísinda- og tækniráð faglega, sérstaklega í framkvæmd
stefnu ráðsins. Rannís og Vísinda- og tækniráð standa sameiginlega að Rannsóknaþingi og
veitingu Hvatningarverðlaunanna, auk skipulagningu funda um ákveðin málefni.
Drög að stefnu Vísinda- og tækniráðs voru kynnt á opnum fundum á fyrrihluta árs 2009, eins
og fram kemur í viðburðakaflanum hér á eftir, og birt í byrjun apríl. Við mótun stefnunnar höfðu
starfsnefndir ráðsins langtímauppbyggingu rannsókna og nýsköpunar að leiðarljósi. Tillögum
var skilað frá nefndunum til nýs Vísinda- og tækniráðs sem tók við á árinu og fékk nýja ráðið
tillögurnar til umfjöllunar og til notkunar við að móta stefnu sína. Nefndirnar unnu tillögurnar í
víðtæku samráði og héldu meðal annars þrjá opna fundi um stefnumótunina til kynningar og
umræðu.
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Útgáfur
Rafrænt fréttabréf Rannís hóf göngu sína á árinu og voru gefin út þrjú fréttabréf, í október,
nóvember og desember. Hægt er að gerast áskrifandi að fréttabréfinu og fá það í tölvupósti
en einnig er hægt að nálgast rafrænt fréttabréf á heimasíðu Rannís.
Rannsóknir og þróunarstarf á Íslandi 2009
Rannís gaf nú út í fjórða sinn hefti sem hefur að geyma samantekt um tölfræði rannsókna og
þróunar. Upplýsingum um rannsóknir og þróun á Íslandi hefur verið safnað allt frá 1950 og frá
1971 hefur verið stuðst við handbók OECD um tölfræði rannsókna og þróunar. Má segja að
reglubundin gagnasöfnun hafi hafist um sama leyti.
Rannís safnar gögnum um umfang og viðgang rannsókna og þróunar annað hvort ár í
svokallaðri Rannsóknarvog. Markmið hennar er að afla reglulega gagna um rannsóknir, þróun
og nýsköpun og skylda þætti sem geta gefið yfirlit yfir þróun málaflokksins hér á landi og
samanburð við önnur lönd. Auk samstarfs við OECD er Rannsóknarvogin unnin í samvinnu
við Eurostat og ýmsar systurstofnanir á Norðurlöndunum. Með henni er aflað upplýsinga
hjá fyrirtækjum, opinberum stofnunum, æðri menntastofnunum og sjálfseignarstofnunum.
Hliðstæð tölfræði, svo sem um menntun og þekkingarstarfsemi innan atvinnulífsins, er fengin
frá öðrum innlendum aðilum, einkum Hagstofu Íslands og Seðlabanka Íslands.
Útgjöld til rannsókna og þróunar eftir framkvæmdaaðilum og fjármögnun þeirra eftir uppruna
fjárins fyrir árið 2009
Framkvæmdaraðilar

Fyrirtæki

Æðri
menntastofnanir

Hið opinbera

Sjálfseignarstofnanir

Fjármagn alls

Opinberar stofnanir

3,9

81,9

85,3

39,7

40,4

Sjálfseignarstofnanir

0

1,3

0

8,9

0,5

Fyrirtæki

85,6

8,2

7,2

0

48,7

Erlendis frá

10,5

8,6

7,5

51,4

10,3

Samtals

100

100

100

100

100

Hlutfall fjármagns

52,9

24,9

20

2,2

100

Vegvísir um innviði til rannsókna
Gefin var út skýrslan Vegvísir um innviði til rannsókna, þar sem finna má afrakstur nefndar sem
skipuð var af forsætisráðherra 2008 til að móta vegvísi um rannsóknainnviði fram til árisins
2020. Markmið vegvísisins er að gera grein fyrir því í hverju metnaðarfull og skynsamleg
uppbygging og viðhald innviða á Íslandi á tímabilinu felst. Í honum kemur fram stefnumótandi
áætlun og forgangsröðun um uppbyggingu innviða. Nefndin byggði vinnu sína m.a. á Vísindaog tæknistefnu fyrir árin 2006-2009, þar sem áhersla er lögð á að byggja upp mennta- og
vísindakerfi í fremstu röð meðal þjóða og ályktun haustfundar Vísinda- og tækniráðs 2007 um
áskoranir og áherslur í vísindum, tækniþróun og nýsköpun á næstu árum.
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Nýsköpunarvog Rannís
Gefin var út skýrsla um nýsköpun í íslensku atvinnulífi sem byggir á Nýsköpunarvog Rannís og
nefnist Evrópsk stigatafla um nýsköpun. Gerð var könnun á nýsköpunarvirkni meðal fyrirtækja
í landinu og þau spurð sömu spurninga og fyrirtæki í öðrum löndum Evrópu og fjölda landa í
öðrum heimsálfum.
Skýrslan greinir frá samanburði á frammistöðu aðildarþjóða Evrópusambandsins í nýsköpun
auk Króatíu, Serbíu, Tyrklands, Íslands, Noregs og Sviss. Ísland er í 14. sæti í hópi 33 landa í
þessari mælingu Evrópusambandsins fyrir árið. Niðurstöðurnar leiða einnig í ljós að Íslendingar
tilheyra nú flokknum fylgiþjóðir sem standa að einhverju leyti lakar en úrvalsþjóðirnar en eru að
jafnaði ofanvið eða nálægt meðaltali Evrópusambandslandanna.
Niðurstöðurnar gefa til kynna að íslensk fyrirtæki séu að sækja á í nýsköpun enda lenti Ísland í
hópi miðlungsþjóða í síðustu mælingu. Styrkleikar Íslands eru á sviði fjármögnunar og stuðnings
við nýsköpun og eins í tengslamyndun og frumkvöðlastarfi innan fyrirtækja. Veikleikar liggja
á sviði mannauðsmála, fjölda nýsköpunarfyrirtækja og efnahagslegum áhrifum af nýsköpun.
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Viðburðir og viðurkenningar
Evrópusamvinna á Háskólatorgi og kynningar um allt land
Kynning á tækifærum og styrkjum í Evrópusamstarfi var haldin á Háskólatorgi fimmtudaginn
15. janúar 2009. Evrópuhópurinn stóð fyrir kynningunni, en í honum eru fulltrúar allra styrkjaog samstarfsáætlana ESB sem Íslendingar taka þátt í, í gegnum samninginn um evrópska
efnahagssvæðið.
Á viðburðinum gafst gestum færi á að hitta fulltrúa evrópskra samstarfsáætlana á Íslandi og
kynna sér möguleika á styrkjum og samstarfi á öllum sviðum menntamála, rannsókna, vísinda,
nýsköpunar, menningar og atvinnulífs. Sameiginleg upplýsingasíða var opnuð við þetta
tækifæri á slóðinni www.evropusamvinna.is. Kynntar voru eftirtaldar áætlanir og samstarf:
l 7. rannsóknaráætlun ESB
l Menntaáætlun ESB
l MEDIA
l Menningaráætlun ESB
l Evrópa unga fólksins
l EURES - evrópsk vinnumiðlun
l Enterprise Europe Network
l Norðurslóðaáætlun
l Euroguidance
l eTwinning - rafrænt skólasamstarf
l PROGRESS - jafnréttis- og vinnumálaáætlun
l Daphne III - gegn ofbeldi á konum og börnum
l Almannavarnaráætlunin
l CIP nýsköpunaráætlun
l COST vísinda- og rannsóknasamstarf
Í kjölfar kynningarinnar á Háskólatorgi stóð Evrópuhópurinn fyrir kynningum með svipuðu
sniði um landið sem haldnar voru í mars á Suðurlandi, eða á Höfn, Selfossi og í Vík í Mýrdal
og síðan einnig á Norðurlandi, nánar tiltekið á Sauðárkróki, Akureyri og Húsavík. Hópurinn
fullkomnaði síðan landsbyggðarkynningarnar með kynningum á Ísafirði, í Reykjanesbæ og í
Vestmannaeyjum
Opnir fundir um nýja vísinda- og tæknistefnu
Vísinda- og tækninefnd stóð fyrir þremur opnum fundum um mótun nýrrar vísinda- og
tæknistefnu sem haldnir voru 21. janúar, 28. janúar og loks 4. mars. Þar var rætt um áskoranir
vísindasamfélagsins á næstu árum og lögð drög að umræðu um nýja stefnu Vísinda- og
tækniráðs.
Rannís á Suðurnesjum og á Akureyri
Rannís stóð fyrir kynningu á stuðningi við rannsóknir, alþjóðasamstarf og nýsköpun í Virkjun,
miðstöð fólks í atvinnuleit á Suðurnesjum, fimmtudaginn 22. janúar. Í sömu vikunni sóttu fulltrúar
Rannís Akureyri heim og kynntu Eyfirðingum og nærsveitarmönnum starfsemina og hvernig
hún gæti nýst fræðimönnum, frumkvöðlum og fyrirtækjum
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Nýsköpunarþing og afhending Nýsköpunarverðlaunanna
Nýsköpunarþing var haldið 12. mars að morgni til á Grand hótel Reykjavík. Þingið er haldið
í samstarfi Rannís, Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og Útflutningsráðs. Yfirskrift þingsins í
ár var Opin nýsköpun. Menntamálaráðherra ávarpar þingið. Fundarstjóri var Þorsteinn Ingi
Sigfússon, forstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra
ávarpaði þingið og afhenti Nýsköpunarverðlaunin.
Nýsköpunarverðlaunin 2009
Tilgangur Nýsköpunarverðlaunanna er að vekja athygli á þeim mikilvægu tengslum sem eru á
milli aukinnar verðmætasköpunar í atvinnulífinu og rannsókna og þekkingaröflunar. Verðlaunin
voru fyrst veitt árið 1994 á Nýsköpunarþingi.
Að þessu sinni hlaut Mentis Cura ehf. Nýsköpunarverðlaun Rannís, Nýsköpunarmiðstöðvar og
Útflutningsráðs. Mentis Cura hefur þróað aðferðir til að greina heilabilanir með heilaritum og
nútímamyndgreiningartækni, og stundar viðamiklar klínískar rannsóknir auk þróunar reiknirits
sem styður við greiningu Alzheimer sjúkdómsins og ofvirkni í börnum. Katrín Jakobsdóttir
menntamálaráðherra afhenti Kristni Johnsen framkvæmdastjóra og stofnanda Mentis Cura
verðlaunin.
Heilsa og hagsæld með nýsköpun
Um eitt hundrað manns mættu á kynningu starfshóps sem vann skýrslu um aðstæður til
nýsköpunar í tengslum við heilbrigðisþjónustu og leiðir til að auka verðmætasköpun og bæta
þjónustu. Ráðstefnan var haldin á Grand hótel Reykjavík þann 6. apríl með þéttskipaðri dagskrá
þar sem ellefu frummælendur vörpuðu ljósi á viðfangsefnið frá ólíkum sjónarhornum. Forstjóri
vísinda- og nýsköpunardeildar OECD ræddi nýja rannsókn á nýsköpun í heilbrigðisgeiranum.
Meginniðurstaða fundarins var að margar mikilvægar forsendur séu fyrir hendi hér á landi til
þess að skapa verðmæti úr rannsóknum og þróunarstarfi í tengslum við heilbrigðisþjónustuna.
Telja má að í þessum aðstæðum felist mikil auðlind sem enn hefur lítið verið nýtt sem uppspretta
verðmætasköpunar. Almenn ytri skilyrði til nýsköpunar hér á landi eru að ýmsu leyti góð en
stefnu vantar af hálfu hins opinbera til að nýta þessar aðstæður. Vilhjálmur Lúðvíksson kynnti
niðurstöður starfshópsins.
Kynning á stoðumhverfi nýsköpunar
Rannís, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Útflutningsráð og Samtök iðnaðarins stóðu að
sameiginlegri kynningu þann 12. maí á Grand hótel Reykjavík, í tengslum við sk. SME Week,
sem haldin er að frumkvæði ESB. Markmið kynningarinnar var að veita heildaryfirsýn og skapa
umræðu um stoðkerfi nýsköpunar fyrir fyrirtæki og frumkvöðla á Íslandi. Eftirfarandi aðilar kynntu
þjónustu sína: Byggðastofnun, Einkaleyfastofa, Ferðamálastofa, Innovit, Kauphöllin, Klak,
Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, Rannís, Rannsóknaþjónusta HÍ,
Samtök iðnaðarins og Útflutningsráð.
Rannsóknaþing
Rannsóknaþing Rannís og Vísinda- og tækniráðs var haldið þann 1. júlí á Grand hótel Reykjavík
undir yfirskriftinni: Hvað er framundan? Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra og Katrín
Júlíusdóttir iðnaðarráðherra ávörpuðu þingið og Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra
afhenti Hvatningarverðlaun Vísinda- og tækniráðs.
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Hvatningarverðlaun Vísinda- og tækniráðs
Verðlaunin voru afhent á Rannsóknaþingi 2009, en þau eru veitt vísindamanni sem snemma á
ferlinum þykir hafa skarað framúr og skapi væntingar um framlag í vísindastarfi er treysti stoðir
mannlífs á Íslandi. Markmiðið með veitingu Hvatningarverðlaunanna er að hvetja vísindamenn
til dáða og vekja athygli almennings á gildi rannsókna og starfi vísindamanna. Árlega er auglýst
eftir tilnefningum til verðlaunanna og voru að þessu sinni 22 vísindamenn tilnefndir. Ármann
Jakobsson bókmenntafræðingur hlaut Hvatningarverðlaun Vísinda- og tækniráðs 2009.
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra, og formaður ráðsins, afhenti Ármanni verðlaunin.
Vísindavaka og vísindakaffi
Vísindavaka 2009 var haldin föstudaginn 25. september í Listasafni Reykjavíkur við Tryggvagötu,
en hún er haldin samtímis í helstu borgum Evrópu undir heitinu Researchers‘ Night. Markmiðið
með framtakinu er að færa vísindin nær almenningi, kynna manneskjurnar á bak við vísindin
og vekja fólk til umhugsunar um mikilvægi rannsókna- og vísindastarfs í nútímasamfélagi. Var
það gert með lifandi kynningum og boðið upp á skemmtilega og fræðandi viðburði fyrir alla
fjölskylduna. Allar vísindagreinar eru kynntar á Vísindavöku, hugvísindi jafnt sem raunvísindi.
Vikan fyrir Vísindavökuna var einnig tileinkuð vísindunum og almenningi boðið í Vísindakaffi
dagana 21.-24. september til að kynnast áhugaverðum viðfangsefnum vísindanna og fá tækifæri
til að hitta vísindafólkið sjálft. Í aðdraganda Vísindavöku var einnig blásið til teiknisamkeppni
fyrir börn um vísindi í daglegu lífi og minnt á mikilvægi vísinda á margs konar hátt.
Efni Vísindakaffisins í ár voru eftirfarandi:
Sturlunga: handbók fyrir ráðvillta nútímaþjóð.
Dr. Guðrún Nordal forstöðumaður Stofnunar Árna Magnússonar fjallaði um hvernig fíkn ungra
karlmanna í völd og fé réði miklu um fall í íslensku samfélagi í tíð Sturlunga og hvernig þessum
atburðum gæti svipað til atburða dagsins í dag.
Veistu hvað þú vilt? - neytendasálfræði og markaðssetning matvæla.
Dr. Valdimar Sigurðsson frá viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík fjallaði um greiningu og
mótun neytendahegðunar í verslunum.
Harðsnúin klíka föðurlandssvikara.
Magnús Árni Magnússon forstöðumaður Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands fjallaði um
umræður um Evrópusambandsaðild Íslands og rökin sem notuð eru í henni af fylgjendum og
andstæðingum aðildar og umræðan borin saman við umræðuna sem fór fram á Möltu.
Forvarnir í læknisfræði - Góðmennska á villigötum?
Dr. Jóhann Ágúst Sigurðsson yfirlæknir Þróunarstofu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og
Dr. Linn Getz trúnaðarlæknir á LSH og dósent við læknadeild Norwegian University of Science
and Technology, veltu upp spurningunum um gildi forvarna.
Vísindi, árangur og fjármögnun
Rannís efndi til ráðstefna á Hótel Grand þriðjudaginn 3. nóvember til að kynna umræðu um
árangur sem grundvöll fyrir fjármögnun vísinda. Gunnar Sivertsen, sérfræðingur frá NIFUSTEP í Noregi, flutti erindi um „norska líkanið" sem hefur að markmiði að mynda grundvöll
fyrir fjármögnun vísinda. Fjármögnun vísinda er venjulega með tvennum hætti. Annars vegar
bein framlög hins opinbera á fjárlögum og hins vegar framlög til vísindamanna í gegnum
samkeppnissjóði á vegum rannsókna- eða vísindaráða. Framlög úr sjóðum fara venjulega í
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gegnum matsferli þar sem sérfræðingar leggja mat á gæði verkefna og möguleika þeirra með
jafningjamati. Framlög á fjárlögum fara yfirleitt beint til stofnana sem síðan dreifa þeim eftir
eigin aðferðum. Norska líkanið gerir mögulegt að miða framlög til einstakra vísindamanna við
árangur þeirra í birtingum í ritrýndum tímaritum. Á eftir Gunnari hélt Magnús Magnússon hjá
Rannís stutt erindi um birtingar, tilvitnanir og áhrif þeirra. Gerði Magnús sérstaklega grein fyrir
svonefndum H-index sem mælir áhrif birtra greina annars vegar í samhengi við fjölda greina
og hins vegar með fjölda tilvitnana í greinar viðkomandi vísindamanns
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Markáætlun um öndvegissetur og klasa – úthlutun 2009
Verkefni

Verkefnisstjóri

Styrkur 2009 (þús. kr.):

Alþjóðlegur rannsóknarklasi í jarðhita

Sigurður M. Garðarsson

70.000

Vitvélasetur Íslands

Kristinn R. Þórisson

55.000

Öndvegissetur í jafnréttis- og
margbreytileikarannsóknum

Irma Erlingsdóttir

35.000

Rannsóknarsjóður
Forverkefnisstyrkir
Verkefnisstjóri

Stofnun

Heiti verkefnis

Veitt (þús.kr)

Ása Brynjólfsdóttir

Bláa lónið hf.

Bláa lónið - sphingosine kinasa hindri

500

Viggó Þór Marteinsson

Matís ohf.

Landnám örvera í Surtsey

500

Zophonías O. Jónsson

Háskóli Íslands

miRNA í laxfiskum

500

Haraldur Sigþórsson

Háskólinn í Reykjavík

Rannsókn á mannlegum þáttum tengdum
umferðarmenningu

500

Hanna Ragnarsdóttir,
Kristín Loftsdóttir og
Unnur Dís Skaptadóttir

Háskóli Íslands

Fjölmenningarlegt samfélag á
breytingatímum

500

Jón Hallsteinn Hallsson

Landbúnaðarháskóli
Íslands

Náttúruval í þrjú hundruð ár: Mat
á erfðafjölbreytni, efnainnihaldi og
nýtingarsögu íslensks kúmens (Carum
carvi L.).

500

Atli F. Magnússon

Greiningar- og
ráðgjafarstöð ríkisins

Mat á árangri snemmtækrar heildstæðrar
atferlisíhlutunar fyrir börn í áhættuhópi fyrir
þroskahömlun

500

Kristín Svavarsdóttir

Landgræðsla ríkisins

Ágengar aðfluttar tegundir í landgræðslu

500

Samtals

Öndvegisstyrkir

4.000

Verkefnisstjóri

Stofnun

Heiti verkefnis

Einar Steingrímsson

Háskólinn í Reykjavík

Fléttufræði umraðana og orða

Veitt (þús.kr)
24.600

Eiríkur Rögnvaldsson

Háskóli Íslands

Hagkvæm máltækni utan ensku - íslenska
tilraunin

14.535

Hannes Jónsson

Háskóli Íslands

Reiknisetur fyrir hönnun efna og íhluta

24.945

Vilmundur Guðnason

Hjartavernd

Breytingar í stærð og samsetningu skella
í hálsæðavegg og tengsl orsakaþátta langsniðsrannsókn

24.793

Samtals
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Rannsóknastöðustyrkir
Verkefnisstjóri

Stofnun

Heiti verkefnis

Veitt (þús.kr)

Björn Waske

Háskóli Íslands

Bætt umhverfiseftirlit með fjarkönnun

4.440

Davíð Ólafsson

ReykjavíkurAkademían

Handritasamfélag - þekkingarsamfélag.
Handritamenning í Kaldrananeshreppi á Ströndum
1850-1900

4.440

Eyja Margrét
Brynjarsdóttir

Háskóli Íslands

Huglægir eiginleikar

4.579

Hilmar Viðarsson

Háskóli Íslands

Vefaukandi virkni amínósykra sameindalíffræðilegir ferlar

4.590

Valdimar
Sigurðsson

Háskólinn í Reykjavík

Valhegðun neytenda á matvælum: Tilraunir í
verslunum

4.440

Samtals

Verkefnastyrkir: Verkfræði, tæknivísindi og raunvísindi

22.489

Verkefnisstjóri

Stofnun

Heiti verkefnis

Ágúst Kvaran

Háskóli Íslands

Ljóssundrun á sameindaskala;
orkueiginleikar og ferli

Veitt (þús.kr)
5.098

Benedikt Halldórsson

Háskóli Íslands

Jarðskjálftinn í Ölfusi 29. maí 2008

5.690

Einar Örn Sveinbjörnsson

Háskóli Íslands

Oxun kísilkarbíðs með hjálp alkalíjóna

4.480

Fjóla Jónsdóttir

Háskóli Íslands

Styrking á rafsegulvökvum með nanóögnum

4.310

Gissur Örlygsson

Nýsköpunarmiðstöð
Íslands

Lífvirkir málmígræðlingar með gropinni
byggingu

5.245

Magnús Már Halldórsson

Háskólinn í Reykjavík

Reiknirit fyrir þráðlaus net

3.110

Sigþór Pétursson

Háskólinn á Akureyri

Diarylmethyl ether-varnarhópar fyrir einsykrur
og skyld fjölhydroxyefnasambönd

2.058

Snorri Þór Sigurðsson

Háskóli Íslands

Notkun stífra spunamerkja við rannsóknir á
kjarnsýrum með EPR-spektróskópíu

9.360

Samtals

Verkefnastyrkir: Náttúruvísindi og umhverfisvísindi

39.351

Verkefnisstjóri

Stofnun

Heiti verkefnis

Andri Stefánsson

Háskóli Íslands

Rokgjörn efni í jarðhitagufu og eldfjallagasi

4.239

Guðmundur Óli
Hreggviðsson

Matís

Pan-Thermus - aðskilnaður tegunda

6.973

Ingibjörg Harðardóttir

Háskóli Íslands

Ónæmisfræðileg áhrif lífrænna mengunarefna
sem finnast í hafi

3.914

Magnús Tumi
Guðmundsson

Háskóli Íslands

Varmaflutningur frá kviku og heitu bergi í
snertingu við vatn eða ís

3.000

Morten S. Riishuus

Háskóli Íslands

Ar-Ar aldursgreiningar á tertier-jarðlögum Íslands

2.360

Oddur Vilhelmsson

Háskólinn á Akureyri

Ljósóháðar sambýlisbakteríur strandfléttna

3.235

Ólafur K. Nielsen

Náttúrufræðistofnun
Íslands

Íslenska rjúpan (Lagopus muta): Heilbrigði og
stofnbreytingar

8.188

Páll Einarsson

Háskóli Íslands

Sprungusveimar Norðurgosbeltisins

4.259

Skúli Skúlason

Hólaskóli - Háskólinn
á Hólum

Mikilvægi vistfræðilegra þátta fyrir þróun
líffræðilegs fjölbreytileika: Mikilvægi breytileika í
tíma og rúmi í náttúruvali fyrir þróun hornsíla í og
við Mývatn.

6.550

Starri Heiðmarsson

Náttúrufræðistofnun
Íslands

Íslenskar fjörusvertur, þróunarsaga og
flokkunarfræði

1.097
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Valgerður Edda
Benediktsdóttir

Háskóli Íslands

Áhrif n-3 fjölómettaðra fitusýra úr fóðri
á staðsetningu próteina í himnuflekum
og boðflutninga adrenergra viðtaka í
hjartavöðvafrumum úr rottum

2.525

Þóra Árnadóttir

Háskóli Íslands

Jarðskjálftahrinur í Suðurlandsbrotabeltinu

6.583

Þóra Ellen
Þórhallsdóttir

Háskóli Íslands

Framvinda gróðurs og vistkerfa við hörfandi jökla

4.332

Samtals

57.255

Verkefnastyrkir: Heilbrigðisvísindi og lífvísindi
Verkefnisstjóri

Stofnun

Heiti verkefnis

Einar Stefánsson

Háskóli Íslands

Súrefnisbúskapur sjónhimnu í sykursýki

Veitt (þús.kr)
4.470

Eiríkur Steingrímsson

Háskóli Íslands

Boðleiðir til Mitf og val markgena

6.400

Gunnar Guðmundsson

Landspítali

Æðasjúkdómar í langvinnri lungnateppu

6.452

Helga Jónsdóttir

Háskóli Íslands

Efling heilbrigðis og sjálfsumönnunar hjá fólki með
langvinna lungnateppu og fjölskyldum þeirra

3.910

Hörður G. Kristinsson

Matís

Lífvirk efni úr sjávarfangi: frá uppruna til hvarfstöðva

4.440

Inga Reynisdóttir

Landspítali

Áhrifagen á framvindu brjóstakrabbameins á litningi
8p12-p11

6.493

Ingileif Jónsdóttir

Landspítali

Langtíma T- og B-frumu ónæmisminni gegn kúabólu

6.508

Magnús K. Magnússon

Landspítali

Stofnfrumur og lungnakrabbamein: Eðlileg formgerð
í samanburði við krabbameinsformgerð í þrívíðum
ræktunum

6.310

Þorsteinn Loftsson

Háskóli Íslands

Fléttur kalixarena, sýklódextrína og dextrína sem
lyfjaferjur

3.300

Þórarinn Guðjónsson

Háskóli Íslands

Bandvefslík umbreyting stofnfruma í brjóstkirtli

5.700

Samtals

Verkefnastyrkir: Félagsvísindi og hugvísindi

53.983

Verkefnisstjóri

Stofnun

Heiti verkefnis

Veitt (þús.kr)

Birna Arnbjörnsdóttir

Háskóli Íslands

Enska sem "lingua franca" á Íslandi? Staða
enskunnar og breytt málumhverfi

6.435

Brynhildur Davíðsdóttir

Háskóli Íslands

Hagrænt mat á þjónustu vistkerfa: Heiðmörk

7.420

Friðrik H. Jónssson

Háskóli Íslands

Lífsgildi Íslendinga 2009

6.020

Gerður G. Óskarsdóttir

Háskóli Íslands

Starfshættir í grunnskólum

5.944

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir

Háskóli Íslands

Sálmæling á aðlögunarhæfni á starfsferli

1.095

Guðmundur Hálfdanarson

Háskóli Íslands

Mótun hins nútímalega einstaklings á Íslandi menning, vald og kyngervi 1870-1950

6.360

Jón Gunnar Bernburg

Háskóli Íslands

Alþjóðleg gögn um félagslegan ójöfnuð og
umhverfismál

3.500

Jón Ólafsson

Háskólinn á
Bifröst

Gúlagslóðin: Saga Veru Hertzsch og sérbúðir
fyrir "fjölskyldumeðlimi föðurlandssvikara"

2.102

Sigrún Aðalbjarnardóttir

Háskóli Íslands

Borgaravitund ungs fólks í lýðræðisþjóðfélagi

3.862

Unnur Dís Skaptadóttir

Háskóli Íslands

Filippseyingar á Íslandi. Þátttaka og
samþættingarferli

2.860

Þórhallur Eyþórsson

Háskóli Íslands

Samspil bragkerfis, hljóðkerfis og
setningagerðar

5.948
Samtals veitt
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Kynningastyrkir
Verkefnisstjóri

Stofnun

Heiti verkefnis

Veitt (þús.kr)

Gavin Lucas

Háskóli Íslands

Bók um fornleifarannsókn á Hofstöðum

500

Erlingur Jóhannsson

Íþróttafræðasetur Háskóla
Íslands

Lífsstíll 7 til 9 ára grunnskólabarna Íhlutunarrannsókn til bættrar heilsu

500

Sveinn Yngvi Egilsson

Háskóli Íslands Hugvísindasvið

Náttúra norðursins í íslenskum ljóðum
19. og 20. aldar

500

Unnur Birna Karlsdóttir

Háskóli Íslands

Náttúrusýn og nýting fallvatna á 20. öld

500

Vésteinn Ólason

Stofnun Árna Magnússonar
í íslenskum fræðum

Rafræn útgáfa Konungsbókar
eddukvæða

500

Samtals veitt

2.500

Samtals veitt úr Rannsóknasjóði: 313.497

Rannsóknarnámssjóður
Styrkir til doktorsnáms
Nafn nemanda

Verkefni

Skóli

Aðalleiðbeinandi

Agnes Gísladóttir

Fæðingarútkomur
kvenna sem hafa orðið
fyrir kynferðisofbeldi

Háskóli Íslands

Unnur Anna
Valdimarsdóttir

7.950

Björn Agnarsson

Þróun nýrrar
örﬂögutækni fyrir
smásjárskoðun lífrænna
sýna

Háskóli Íslands

Kristján Leósson

3.180

Björn Þór
Vilhjálmsson

Halldór Laxness,
kvikmyndir og
nútímavæðing á Íslandi

University of Wisconsin,
Madison

Susan C. Brantly

4.240

Darren Jon Larsen

3000 years of annually
resolved climate from
Hvítárvatn

University of Colorado,
Boulder/Háskóli Íslands

Áslaug Geirsdóttir

7.950

Fífa Konráðsdóttir

Fituefni úr þorskalýsi nýtt Háskóli Íslands
til þróunar augnlyfja

Þorsteinn Loftsson

2.650

Freydís Vigfúsdóttir

Lýðfræðilegar
takmarkanir í norrænum
sjófuglastofnum – Kría

Jennifer A. Gill

7.950

Guðrún
Þengilsdóttir

Háskóli Íslands
Meðferðarheldni á
statínum, þunglyndis- og
sykursýkilyfjum

Anna Birna
Almarsdóttir

7.950

Hilmar Finnsson

Kvikar leitaraðferðir í
alhliða leikjaspilun

Háskólinn í Reykjavík

Yngvi Björnsson

7.950

Karen Rut
Gísladóttir

Ný nálgun á lestrarog ritunarkennslu
heyrnarlausra nemenda

Háskóli Íslands

Hafþór
Guðjónsson

3.975

Rúnar Leifsson

Dýrafórnir, grafsiðir og
samfélag víkingaaldar á
Íslandi

Háskóli Íslands

Orri Vésteinsson

7.950

Sandra Maertha
Elfride Lyngdorf

Compensation
mechanisms and the
European Court

University of Amsterdam

P.A. Nollkaemper

6.890

Sunna Helgadóttir

Hönnun á bakteríu
GlnRS

Háskóli Íslands

Ólafur S.
Andrésson

3.180

Tinna Eysteinsdóttir

Næring á lífsleiðinni og
heilsa meðal aldraðra

Háskóli Íslands

Laufey
Steingrímsdóttir

5.830

University of East Anglia
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Þórey Ólöf
Gylfadóttir

Niturjöfnuður í ræktuðum Landbúnaðarháskóli
vistkerfum
Íslands

Áslaug
Helgadóttir

Alls veitt til doktorsnáms:

Styrkir til meistaranáms			

7.950
85.595

Nafn nemanda

Verkefni

Skóli

Aðalleiðbeinandi

Atli Hafþórsson

Áhættuhegðun
unglinga í evrópskum
eyjasamfélögum

Háskólinn á Akureyri

Þóroddur
Bjarnason

840

Daniel Paul Govoni

Áhrif vistfræðilegra þátta
á smádýralíf í lindum

Hólaskóli - Háskólinn á
Hólum

Jón S. Ólafsson

840

Edda Bjarnadóttir

Áhrif hugsanlegs
æxlisgens ERLIN2
á apoptosu í
brjóstafrumum

Háskóli Íslands/
Landspítali
Háskólasjúkrahús

Inga Reynisdóttir

840

Elísabet
Margeirsdóttir

Járnhagur 9 og 15
ára barna og mat á
lífaðgengi járns í fæðu

Háskóli Íslands

Ingibjörg
Gunnarsdóttir

840

Fjalarr Páll
Mánason

Flóðagreining með
bayesískri tölfræði

Háskóli Íslands

Birgir
Hrafnkelsson

840

Guðbjörg Jónsdóttir Áhrif náttúruefna á
þroskun angafrumna í
mönnum

Háskóli Íslands/
Landspítali
Háskólasjúkrahús

Jóna Freysdóttir

840

Heiða Sigþórsdóttir

Áhrif ómega 3-fitusýra
og salicýlsýru á
hjöðnun(lausnarfasa)

Háskóli Íslands

Ingibjörg
Harðardóttir

840

James Cathal Mc
Ewan

Molecular mechanisms
of jaw development in
Arctic charr

Háskóli Íslands

Arnar Pálsson

840

Kristín Soffía
Jónsdóttir

Hagræn áhrif á
umferðarslysaþróun á
Íslandi

Háskóli Íslands

Guðmundur Freyr
Úlfarsson

840

Ragnhildur G
Finnbjörnsdóttir

Heilsufarsleg áhrif
loftmengunar í Reykjavík
á hjartasjúklinga

Háskóli Íslands

Vilhjálmur
Rafnsson

840

Sara
Sigurbjörnsdóttir

Gerstofnar til framleiðslu
próteina

Háskóli Íslands

Ólafur S.
Andrésson

840

Alls veitt til meistaranáms:

Fyrirtækja- og stofnanastyrkir 		

Veitt (þús kr.)

9.240

Nafn nemanda

Heiti verkefnis

Skóli

Aðalleiðbeinandi

Elísabet Björney
Lárusdóttir

Umhverfis- og
auðlindafræði

Háskóla Íslands

Guðmundur Freyr
Úlfarsson

945

Skúli Sæland

Endurreisn
Skálholtsstaðar

Háskóla Íslands

Eggert Þór
Bernharðsson

420

Dóra Guðrún
Guðmundsdóttir

Háskóli Íslands
Andleg vellíðan:
áhrifaþættir og
heilsutengdar afleiðingar

Þórólfur
Þórlindsson

3.180

Sigrún Helga Lund

Tölfræðilegar aðferðir
við greiningu gagna af
örflögum

Háskóli Íslands

Gunnar
Stefánsson

3.180

Alls veittir FS styrkir:
Samtals veitt úr

43

Veitt (þús kr.)
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Tækjasjóður

Ábyrgðarmaður

Staðsetning

Heiti verkefnis/tækis

Morten S. Riishuus og Jakob
Klöve Jakobsen

NordVulc, Jarðvísindastofnun HÍ

Research polarizing micro-scope

Þóra Árnadóttir, Halldór Geirsson
og Freysteinn Sigmundsson

NordVulc, Jarðvísindastofnun HÍ

GPS landmælingatæki

Bjarni Diðrik Sigurðsson,
Brynhildur Bjarnadóttir og
Guðmundur Halldórsson

Landbúnaðarháskóli Íslands

Tæki til mælinga á veðurfarsbreytum og
endurskinsmælir frá Novalynx

Inga Reynisdóttir og Rósa Björk
Barkardóttir

Landspítali - Rannsóknastofa í
Meinafræði

Öfug smásjá fyrir frumur

Eiríkur Stephensen og Oddur
Ingólfsson

Raunvísindastofnun HÍ

Smart Beam Laser System. Imaging
Software.

Guðmundur Óli Hreggviðsson

Matís

Bioanalyzer 2100 fyrir magn- og
stærðargreingar á erfðaefni

Vilhjálmur Þorsteinsson og Gísli
Viggósson

Hafrannsóknastofnun

Tæki til mælinga neðansjávar vegna
rannsókna á sjávarfallabylgjum

Stefán Óli Steingrímsson og
Sveinn Kári Valdimarsson

Háskólinn á Hólum

PIT-merkja búnaður og hitamælar

Erlingur Jóhannsson, Sigurbjörn
Árni Arngrímsson og Þórarinn
Sveinsson

Heilbrigðisvísindasvið HÍ

Hröðunarmælar og tölvustýrð þrekhjól

Karl Ægir Karlsson

Háskólinn í Reykjavík

In vivo/in vitro electrophysiology set-up

Sigurður V. Smárason

Raunvísindastofnun HÍ

Örbylgjuofn, sérútbúinn til
sýnameðferðar á lífrænum
mengunarefnum og varahlutir í GC/MS
tæki

Áslaug Helgadóttir

Landbúnaðarháskóli Íslands

Niturjöfnuður í ræktuðum vistkerfum

Andri Stefánsson

Jarðvísindastofnun Háskóla
Íslands

Tilraunabúnaður í jarðefnafræði jarðhita

Arngrímur Thorlacius

Landbúnaðarháskóli Íslands

Questron QWAVE 4000 örbylgjuofn

Árni Árnason, Kristín Briem,
Þórarinn Sveinsson

Námsbraut í sjúkraþjálfun og
Rannsóknastofa í hreyfivísindum,
læknadeild HÍ

Átta sérhæfðar myndavélar

Áslaug Helgadóttir, Jón S.
Ólafsson

Landbúnaðarháskóli Íslands

Litrófsmælir frá Gróco ásamt fylgibúnaði

Ásrún Elmarsdóttir, Guðmundur
Guðjónsson, Þorleifur Eiríksson

Náttúrufræðistofnun Íslands

Trimble Nomad lófatölvur

Ástþór Gíslason

Hafrannsóknastofnunin

Wet Labs fluorometer and turbidity ECO
FLNTU PUCK sensor

Háskóli Íslands - Rannsóknasetur Massagreinir
Bernhard Örn Pálsson,
í kerfislíffræði
Margrét Þorsteinsdóttir, Eiríkur
Steingrímsson, Ólafur S.
Andrésson, Sigurður Brynjólfsson
Björn Þór Jónsson, Herwig
Lejsek

Háskólinn í Reykjavík

Eiríkur Steingrímsson,
Ingibjörg Harðardóttir,
Guðrún Valdimarsdóttir, Pétur
Henry Petersen, Helga M.
Ögmundsdóttir

Lífefna- og sameindalíffræðistofa, Victor Light luminometer, tölva með skjá
læknadeild Háskóla Íslands
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Hafliði Pétur Gíslason, Jón
Tómas Guðmundsson, Halldór
G. Svavarsson, Sveinn Ólafsson,
Snorri Þorgeir Ingvason,
Friðrik Magnus, Einar Örn
Sveinbjörnsson

Raunvísindastofnun HÍ

Búnaður til ræktunar segulefna og
uppsetning lághitakerfis til mælinga á
raf og seguleiginleikum efna við hitastig
1.6-300K og segulsvið 0-5T

Kine Pro 8 rása stöðu og hreyfimælitæki

Halldór Jónsson

Landspítali háskólasjúkrahús

Hekla Sigmundsdóttir, Þórarinn
Guðjónsson, Magnús Karl
Magnússon

Landspítali háskólasjúkrahús,
Uppbygging á frumuræktunar
Rannsóknastofa í blóðmeinafræði og myndgreiningaaðstöðu á
Rannsóknastofu í stofnfrumufræðum,
LSH

Helgi Torfason

Náttúruminjasafn Íslands

Víðsjá af gerðinni Olympus SZX10 með
ljósgjafa og millihring

Hermann Þórðarson, Guðjón Atli
Auðunsson

Nýsköpunarmiðstöð Íslands

Rafgasljósgreinir frá Spectro

Hrefna Kristmannsdóttir,
Björn Gunnarsson, Kristinn
J. Albertsson, Þorsteinn Ingi
Sigfússon

Efnisfræðirannsóknarstofa RES
Orkuháskólans og HA

Sjálfvirkur sýnaskiptari fyrir XRDröntgentæki og fimm sett af
sýnahöldurum fyrir XRF-röntgentæki

Jóhann Örlygsson, Steinar Rafn
Beck

Háskólinn á Akureyri

2 x Masterflex® L/S® Digital Drive

Karl Ægir Karlsson

Háskólinn í Reykjavík

MHW-3 Hydraulic micro-manipulator;
NMN25 Micromanipulator; PC-10
pipette puller; 4. MF-900 Microforge;
5. Grass Stimulus isolation unit; 6.
Grass Rack; 7. SZ51 Olympus stereo
microscope; 8. Epiflourescence unit; 9.
Thermo Scientific Microtome

Kristinn P. Magnússon, Rannveig
Björnsdóttir, Oddur Vilhelmsson,
Starri Heiðmarsson

Háskólinn á Akureyri

Kæliskilvinda til
sameindaerfðafræðilegra rannsókna

Kristinn R. Þórisson, Eric Nivel,
Ari K. Jónsson

Háskólinn í Reykjavík

Computing Power

Kristján Erlendsson

Landspítali háskólasjúkrahús augndeild

Augnbotnamyndavél - Topcon TRC
50DX

Kristján Leósson

Raunvísindastofnun Háskóla
Íslands

Innrauð myndavél

Ólafur E. Sigurjónsson

Blóðbankinn, Landspítali
háskólasjúkrahús/ Háskólinn í
Reykjavík

Multiskan Spectrum microplate
spectrophotmeter

Ólafur E. Sigurjónsson, Karl Ægir
Karlsson

Blóðbankinn, Landspítali
Háskólasjúkrahús, Háskólinn í
Reykjavík

StepOne Real Time PCR system frá
Applied Biosystem

Ólafur H. Wallevik, Jón E.
Wallevik, Börge Johannes
Wigum

Nýsköpunarmiðstöð Íslands

Háhita og þrýstings smásjá-seigjumælir
(Rheo-Microscope)

Ragnar Ásmundsson, Magnús
Tumi Guðmundsson, Ólafur
Guðmundsson, Kristín Vogfjörð

Íslenskar orkurannsóknir (ÍSOR)

Hljóðsjá

Ragnar Sigbjörnsson, Jónas Þór
Snæbjörnsson, Bjarni Bessason,
Sigurður Magnús Garðarsson

Rannsóknarmiðstöð í
jarðskjálftaverkfræði, Umhverfisog Byggingarverkfræðideild
Háskóla Íslands

Sótt er um styrk til að kaupa
hristiborð (Shake table). Um er að
ræða rannsóknar- og kennslutæki
í jarðskjálftaverkfræði og tengdum
greinum
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Tilraunastöð Háskóla Íslands í
Sigurður Ingvarsson, Ástríður
Pálsdóttir, Valgerður Andrésdóttir, meinafræði að Keldum
Sigurbjörg Þorsteinsdóttir, Birkir
Þór Bragason

Applied Biosystems 2720 Thermal
Cycler

Sigurður V. Smárason, Zophonías Raunvísindastofnun Háskólans
O. Jónsson

Online nanospray

Sigurgeir Steingrímsson

Stofnun Árna Magnússonar í
íslenskum fræðum

Scanpro2000 mjófilmu skanni

Valgerður Edda Benediktsdóttir,
Bjarni Ásgeirsson

Raunvísindastofnun Háskóla
Íslands, Eðlis-, efna- og
stærðfræðistofnun

Rótor í Beckmann L-50 ultraskilvindu

Viggó Þór Marteinsson,
Kristinn Guðmundsson, Eva
Benediktsdóttir, Jóhann
Örlygsson, Guðmundur Óli
Hreggviðsson, Ólafur H.
Friðjónsson

Matís

BD FACS Aria II flow cytometer frá
Bencton Dickinson

Vilmundur Guðnason, Albert V.
Smith, Haukur Guðnason

Hjartavernd

PyroMark Q24 System ljósraðgreinir frá
Qiagen

Zophonías O. Jónsson, Einar
Árnason, Ólafur S. Andrésson,
Guðmundur H. Guðmundsson,
Eva Beneditksdóttir, Guðmundur
Ó. Hreggviðsson, Bjarni
Ásgeirsson

Líffræðistofnun Háskóla Íslands

Avestin EmulsiFlex-C3 high-pressure
homogenizer

Þórður Helgason, Garðar Mýrdal, Landspítali, Rannsóknar- og
þróunarstofa, HUTS
Eysteinn Pétursson, Haraldur
Auðunsson

Fjölrásagreini sem hluta af mælibúnaði
til mælinga á veikri geislavirkni, einkum
í fólki
Samtals veitt úr Tækjasjóði: 481 miljón kr.

Tækniþróunarsjóður
Ný verkefni

Heiti verkefnis

Verkefnisstjóri

Fyrirtæki/stofnun verkefnisstjóra Veitt þús.kr.

Lyfjastoð - Arctic Care

Þórólfur Gunnarsson

ND á Íslandi ehf.

5.000

Vistvænn kísill - frumgerðir

Halldór Guðfinnur Svavarsson

Bláa Lónið hf.

3.500

Þróun ljósdíóðulampa

Ásbjörn Torfason

Vistvæn Orka ehf

5.500

KineErgo

Baldur Þorgilsson

Kine ehf

4.000

Amivox Símkerfisþjónn

Birkir Marteinsson

Amivox ehf

6.000

PenXpressZyme

Jón Bragi Bjarnason

Ensímtækni

8.500

Markaðssetning Stjóra í UK

Gunnlaugur B. Hjartarson

ICEconsult / LHtækni ehf

3.000

Markaðssetning miðavarðar

Anthony Mills

Calidris ehf.

3.000

ISOkine(TM) Markaðs átak

Soheyl Baban

ORF Líftækni hf.

3.000

Ný sýklalyf

Eiríkur Steingrímsson

Háskóli Íslands

10.000

Sjálfvirkt ferilvöktunarkerfi

Erlingur Brynjúlfsson

Næmi ehf

8.500

Brand Capital

Geir Freysson

Stílbrot ehf

4.736

Upplýsingarvæðing
rafmagnsnotkunar

Hilmir Ingi Jónsson

ReMake Electronics

8.000

Vélfugl

Hjalti Harðarson

Hjalti Harðarson

3.300

Beingræðir

Jóhannes Gíslason

Genís ehf.

8.500

Good driver

Ingi Björn Sigurðsson

Good driver

5.500

fafu

Hulda Hreiðarsdóttir

Fafu

5.000
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Hafmynd - Markaðsmál

Arnar Steingrímsson

Hafmynd ehf

3.000

Hjálpartæki fyrir hreyfihömluð

Karl Sölvi Guðmundsson

Háskóli Íslands

8.500

Stoðefni úr fiskipróteinum

Guðmundur F. Sigurjónsson

Kerecis ehf

8.900

SeaData til Evrópu

Kolbeinn Gunnarsson

TrackWell hf

3.000

Sívirk þrif í matvælavinnslu

Kristinn Andersen

Marel ehf.

4.300

Rauntíma Öryggis og
Birgðakerf

Lárus H Guðbjartsson

Inventrol ehf

3.000

Dynex með leiðara

Hjörtur Erlendsson

Hampiðjan HF

8.500

Ný bremsutækni veiðihjóla

Ingólfur Örn Þorbjörnsson

Nýsköpunarmiðstöð Íslands

6.500

Línudans

Manús Rannver Rafnsson

THG Arkitektar

9.000

Steinaleit í uppskeru

Ólafur Helgi Jónsson

Intelscan örbylgjutækni ehf

8.000

Skólapúlsinn

Almar Miðvík Halldórsson

Námsmatsstofnun

4.900

DHCP Monitor

Pétur Pétursson

Menn og mýs ehf.

9.000

Gagnvirkur borðleikur

Helgi G. Sigurðsson

SagaMedia ehf

3.000

Heilsuvefsetur og netarmur

Perla Björk Egilsdóttir

SagaMedica – Heilsujurtir ehf

3.000

Vík Prjónsdóttir

Sandra Brá Jóhannsdóttir

Víkurprjón ehf.

3.000

Sókn á lyfjaþróunarmarkað

Sigmar Guðbjörnsson

Stjörnu-Oddi hf

3.000

Gogoblaster farsímalausnir

Sigurjón Þorvaldsson

Gogoyoko ehf

9.000

Hámarksafrakstur í bleikjueldi

Albert K Imsland

Akvaplan niva á Íslandi

6.800

Gavia Offshore

Tómas Þorsteinsson

Hafmynd

6.300

Markaðssetning InfoMentor
í UK

Vilborg Einarsdóttir

Mentor ehf.

3.000

Frumgerð að örleikjasmið

Yngvi Björnsson

Vitver ehf.

5.000

Stökkpallur inn í framtíðina

Örvar Þór Ólafsson

Marorka ehf.

3.000

Hryggþrýsti- og
hreyfingamælir

María Ragnarsdóttir

MTT ehf

Lamineraðar vikureiningar

Kristinn J. Gíslason

KJG Ráðgjöf ehf.

5.000

Hitaknúin kælivél.

Ragnar Sverrisson

ThermIce ehf

5.000

10.000

PetroScope-í-FjórVídd

Þorgeir S. Helgason

Petromodel ehf

8.500

Vistvæn framleiðsla á ískrapa

Þorsteinn Ingi Víglundsson

Thor Ice ehf.

8.000

Létt Polyethylene frauð

Haukur Alfreðsson

Ifoam ehf

3.000

ISdesign

Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir

Bility á íslandi ehf

8.000

"Skepnu sköpun" Fiskibeina
módel

Róshildur Jónsdóttir

Hugdetta ehf

5.000

Matur og sjálfbær
ferðaþjónusta

Guðmundur Heiðar Gunnarsson Matís ohf.

15.000

Heilsuhótel Stykkishólmi

Aðalsteinn Snorrason

Arkís ehf.

10.000

Betri borgarbragur

Björn Marteinsson

Nýsköpunarmiðstöð Íslands

15.000

Fingurendurhæfir

Þórður Helgason

Háskólinn í Reykjavík

7.000

VisuaLice, Eurostars project
E!4721

Þorvaldur Pétursson

Vaki

9.120

Hjartapúls og súrefnismettun

Sigmar Guðbjörnsson

Stjörnu-Oddi hf.

9.000

Marsýn - hafráðgjöf

Guðrún Marteinsdóttir

Háskóli Íslands

4.500

Kerfisþróun til markaðsstarfs

Kristinn Leifsson

SagaMedica - Heilsujurtir

4.500

Íslenskar basalttrefjar

Þorsteinn Broddason

Nýsköpunarmiðstöð Íslands

7.500

Sýndarleiðsögn fyrir
ferðamenn

Leifur Björn Björnsson

Locatify ehf.

5.000

Normar

Reynir Sýrusson

Syrusson ehf.

Örugg netfangastjórnun

Haukur Arnþórsson

3.000
4.400
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Rafleiðréttingatæki

Sigurður Magni Benediktsson

HBT hf.

10.000

Lyfjaskimun í sebrafiskum

Karl Ægir Karlsson

Háskólinn í Reykjavík

9.000

Stoðkerfi áhættumælinga

Ágúst Sverrir Egilsson

J Cell

9.000

Sjálfvirk greining á heilariti

Garðar Þorvarðsson

Medical Algorithms ehf

9.000

Videntifier Forensic

Herwig Lejsek

Eff2 Technologies

4.000

Lífvirkt surimi

Hörður G. Kristinsson

Matís ohf

9.000

DataMarket.com

Hjálmar Gíslason

DataMarket ehf.

6.900

Reykjavik Eyes

Gunnar HB Gunnarsson

Augun okkar ehf

6.000

Íslenskur Lífdísill

Oddur Ingólfsson

Lífdísill ehf

8.000

Markaðssókn í
Bandaríkjunum

Árni Þór Árnason

Oxymap ehf

2.175

Valorka hverfillinn

Valdimar Össurarson

Valorka ehf

5.000

Lyf úr Lýsisafurðum

Þormóður Geirsson

Lipid Pharmaceuticals ehf.

9.000

Markaðsgreind fyrir smásölu

Rögnvaldur Kristinn Rafnsson

Axiva

9.000

Nemanet-námstækniforrit

Ásta Kristrún Ragnarsdóttir

Nemanet ehf

5.000

Tellmetwin Alls staðar

Einar Sigvaldason

TellmeTwin ehf.

8.500

Þróun lyfs gegn
kransæðastíflu

Guðmundur Jóhann Arason

Landspítali Háskólasjúkrahús

8.000

Miðaldaböð v.
Deildartunguhver

Kjartan Ragnarsson

Landnámssetur Íslands

8.000

Einnota öndunarskynjari

Sveinbjörn Höskuldsson

Nox Medical ehf

9.000

Barnasvefnmælingar

Sveinbjörn Höskuldsson

Nox Medical ehf.

4.000

RM Studio

Svana Helen Björnsdóttir

Stiki

8.500

LífEldsneyti

Jóhann Örlygsson

Háskólinn á Akureyri
Samtals ný verkefni:

Forverkefni

20.000
543.371

Heiti verkefnis

Verkefnisstjóri

Fyrirtæki/stofnun verkefnisstjóra Veitt þús.kr.

Gagnvirk vegstika

Haraldur Sigþórsson

Háskólinn í Reykjavík

Framleiðsla á kalsíum silikat
einangrun á Íslandi

Guðbjörg H. Óskarsdóttir

Nýsköpunarmiðstöð Íslands

Birting/miðlun/aðgengi og
leit að stafrænu efni í tíma og
rúmi

Geir Borg

Gagarín ehf.

750

Gagnvirkt námsefni í
Anton Heiðar Þórólfsson
stærðfræði fyrir framhaldskóla

Háskóli Íslands

750

Fullvinnsla á jarðsjó

Guðbjörg H. Óskarsdóttir

Nýsköpunarmiðstöð Íslands

600

Responsible Surfing
farsímalausn - öflun
samstarfsaðila.

Björn Harðarson

Responsible Surfing ehf.

990

CLARA T-mynstur
textagreining af netinu

Guðmundur Gunnlaugsson

Collective ehf.

Samtals forverkefni:

5.840

Framhaldsverkefni			
Heiti verkefnis

Verkefnisstjóri

Fyrirtæki/stofnun
verkefnisstjóra

Greining á ofvirkni með
heilaritum

Kristinn Johnsen

Mentis Cura
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Ákvörðun á hagkvæmasta
stafnhalla skips

Jón Ágúst Þorsteinsson

Marorka ehf.

8.000

Framleiðslustýring fiskeldis

Þorvaldur Pétursson

Vaki fiskeldiskerfi hf.

4.500

Tæki til mælinga á
súrefnismettun í augnbotnum

Jón Atli Benediktsson

Oxymap ehf.

8.500

Burðarvaki

Hafrún Hauksdóttir

Nýsköpunarmiðstöð Íslands

6.000

Auris - ný meðferð við
eyrnabólgu

Örn Guðmundsson

Auris ehf.

5.000

Sjúkdómsvaldandi bakteríur
í dýrum - Campylobacter og
E.coli-samstarfshópur (CENET)

Viggó Þór Marteinsson

Matís ohf.

2.000

µ4-2D kjarnsýrugreinir

Jón Jóhannes Jónsson

Lífeind ehf.

6.000

Áhættureiknir í sykursýki

Einar Stefánsson

Risk ehf.

8.000

Áhrif amínósykra á vöxt og
sérhæfingu stofnfrumna

Jóhannes Gíslason

Genís ehf.

8.500

Þróun heilaritsgreiningarkerfis

Kristinn Johnsen

Mentis Cura ehf.

8.500

EFF2 Myndkenni

Herwig Lejsek

Eff2 Technologies

6.500

Hagnýting gagnatenginga
skipa við orkustjórnun

Jón Ágúst Þorsteinsson

Marorka ehf.

8.000

Greining árangursvísa í
skólastarfi

Vaka Óttarsdóttir

Mentor ehf.

8.000

FiskHámark

Sveinn Margeirsson

Matís ohf.

2.000

Brjósksykrur og lífvirk efni úr
sæbjúgum

Ólafur H. Friðjónsson

Matís - Prokaria

8.000

Náttúruleg ensím og
andoxunarefni úr aukaafurðum

Hörður G. Kristinsson

Matís ohf.

8.000

Ratvís - staðsetningarbúnaður
fyrir ómönnuð för

Torfi Þórhallsson

Autonomous State ehf.

6.000

Ljósvarpa

Halla Jónsdóttir

Nýsköpunarmiðstöð Íslands

Vinnsluferill línuveiðiskipa Aflabót

Albert Högnason

3X Technology

3.700

Tillífun á jarðhitagasi

Arnþór Ævarsson

Prokatín ehf.

8.500

Íslensk þök - gæði og þróun

Björn Marteinsson

Nýsköpunarmiðstöð Íslands

2.900

Háhitaborholutækni Öndvegissetur á Íslandi

Ingólfur Þorbjörnsson

Nýsköpunarmiðstöð Íslands

10.000

TCT eldsneytiskerfi

Halldór Kvaran

Fjölblendir ehf.

1.500

IceProQualita (Hágæðaprótein
fyrir aldraða

Inga Þórsdóttir

Rannsóknastofa í
næringarfræði LSH og HÍ

7.000

Stöðugleiki og seigjustýring
steypu

Ólafur H. Wallevik

Nýsköpunarmiðstöð Íslands

9.000

Amivox skilaboðaþjónn

Birkir Marteinsson

Amivox ehf.

9.500

Varmaskiptir án kísilútfellinga

Egill Þórir Einarsson

Agnir

9.000

Bláa Lóns psoriasismeðferð

Jenna Huld Eysteinsdóttir

Bláa lónið

7.500

Fjölþjóðlegur
greiðsluhugbúnaður

Davíð Guðjónsson

Handpoint ehf.

8.000

Koltvísýringur í verðmæt efni

Bernhard Ö Pálsson

Háskóli Íslands

13.000

LífEtanól

Jóhann Örlygsson

Háskólinn á Akureyri

Bioeffect

Einar Mäntylä

ORF líftækni

Hermun kæliferla

Torfi Þ. Guðmundsson

Promens Tempra
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Nostradamus

Hlynur Stefánsson

Háskólinn í Reykjavík

8.000

Hvatar og ferli

Oddur Ingólfsson

Carbon Recycling International

CLARA

Gunnar Hólmsteinn
Guðmundsson

Collective

11.000
8.000

Arðsemisaukning í íslensku
sandhverfueldi

Albert K. Imsland

Akvaplan.niva á Íslandi

7.000

Norðurkví

Jón Árnason

Hafrannsóknastofnun

7.000

Gagnvirkur tónstillir fyrir
farsíma

Jóhann P. Malmquist

Hugvakinn

4.200

Samtals framhaldsverkefni:

Samtals veitt úr Tækniþróunarsjóði 2009:

Launasjóður fræðiritahöfunda

288.800
824.971

Styrkþegi

Verkefni

Árni Daníel Júlíusson

Landbúnaðarsaga Íslands, 1.-2. Bindi

Veitt (þús kr.)
2.040

Guðmundur Páll Ólafsson

Vatnið (umfangsmikið og ítarlegt heimildarit)

2.040

Hjálmar Sveinsson og Hrund
Skarphéðinsdóttir

Borgarmenning: Hnignun og uppbygging

2.040

Jónas Knútsson

Þýðing og ítarleg greinargerð á verkinu „In Catilinam" eftir
Marcus Tullius Cicero

2.040

Sigríður Víðis Jónsdóttir

Saga palestínskra flóttakvenna á Akranesi

2.040

Sigrún Pálsdóttir

Ævisaga Sigrúnar Briem læknis (1911-1944)

2.040
Samtals veitt:

Rannsóknastyrkir Bjarna Benediktssonar

12.240

Styrkþegi

Verkefni

Veitt (þús kr.)

Helgi Áss Grétarsson

Stjórn fiskveiða og stjórnskipun Íslands

Ólafur Ísberg Hannesson

Samstarf Hæstaréttar, EFTA-dómstólsins og
Evrópudómstólsins

500

Gunnar Þór Pétursson

Undanþágur frá grundvallarfrelsum - aðferðarfræðileg
áskorun

500

Hannes Hólmsteinn
Gissurarson

Íslenskir kommúnistar 1918-1998

Sigurður Gylfi Magnússon

Vald á bernsku. Sagnfræði- og hagfræðileg greining

500

Gunnar Þór Bjarnason

Heimastjórn, fullveldi og umheimurinn

500

1.000

1.000

Samtals veitt:

Rannsóknarsjóður Sigrúnar Ástrósar Sigurðardóttur og Haralds Sigurðssonar

4.000

Nafn umsækjenda

Stofnun

Heiti verkefnis

Bragi Þorgrímur Ólafsson

Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn

Bókaútgáfa Halldórs Brynjólfssonar
1746-1752

500

Björn Hróarsson

Extreme Iceland ehf.

Topp-10-Ísland

400

Snævarr Guðmundsson

Þjóðskjalasafn Íslands

Dagbækur Hans Frisaks 1803-1813

795

Samtals veitt:
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Styrktarsjóður Sigurðar Jónssonar og Helgu Sigurðardóttur
Nafn umsækjenda

Stofnun

Heiti verkefnis

Inga Reynisdóttir

Landspítaliháskólasjúkrahús

Áhrifagen á framvindu brjóstakrabbameins á litningi 8p12o11

Jules Verne - Úthlutun 2010 - 2011

Veitt (þús.kr.)
1000

Nafn umsækjenda

Stofnun

Heiti verkefnis

Magnús M. Halldórsson

Háskólinn í Reykjavík

Algorithms and Formal Methods for
Distributed Computing

Freysteinn Sigmundsson

Háskóli Íslands

Impact on eruptive activity of glacier
retreat caused by global warming

Helgi Björnsson

Háskóli Íslands

Satellite observations and dynamic
modeling to understand the response of
Icelandic glaciers

Ivan Shelykh

Háskóli Íslands

Spin related phenomena in semiconductor
microcavities

Kristín Ólafsdóttir

Háskóli Íslands

Mathematical modelling versus biomarker
analysis for an efficient assessment of
population

Einar Árnason

Háskóli Íslands

Poplulation genomics of fish: genome-wide
neutral and selected markers

Karl Skírnisson

Háskóli Íslands

Biodiversity of avian schistosomes:
markers of hosts flyway and cercarial
dermatitis

Oddur Ingólfsson

Háskóli Íslands

Low energy electron controlled chemistry
for nano-fabrication from DNA

Nýsköpunarsjóður námsmanna - Aðalúthlutun 2009
Heiti verkefnis og nafn umsækjanda

Að knýja rafkerfi flugvéla með sólar sellum, Arnar Freyr Lárusson
Afreksþjálfun í handbolta - framhaldsskólar og íþróttafélög, Sveinn Þorgeirsson
Algengi fæðuofnæmis, astma og exems á fyrsta aldursári, Sigurveig Þ Sigurðardóttir
Amivox fyrir fatlaða og aldraða, Karl Sölvi Guðmundsson
Arfgeng heilablæðing, Ástríður Pálsdóttir
Atferlisstjórnun á þorskseiðum í kvíum, Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir
Áhrif atvinnumissis á andlega líðan. Afleiðingar bankahruns, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir
Áhrif lífvirkra efna úr sjávarfangi á taugafrumur, Pétur Henry Petersen
Áhrif sinubruna á fæðuval hornsílis á Mýrum í Borgarfirði, Rakel Júlía Sigursteinsdóttir
Áhrif sinubruna á hryggleysingja í fjöruvist íslenskra vatna, Stefán Már Stefánsson
Áhættuþóknun á verðtryggðum skuldabréfum sökum stjórnmálaóvissu, Jónas Hlynur Hallgrímsson
Ástæður mikillar starfsmannaveltu á frístundaheimilum ÍTR, Kári Garðarsson
Barnabókin Loðmar, Auður Ösp Guðmundsdóttir
Blað- og fleygnám við lungnakrabbameini á Íslandi 1986-2007, Ásgeir Alexandersson
Byggsjúkdómar á Íslandi - tegunda- og erfðafjölbreytni, Jón Hallsteinn Hallsson
CLARA, Collective ehf
Efnafræði vetnisrafgass, Jón Tómas Guðmundsson
Efnisval á lagnaefni við nýtingu jarðhita, Fjóla Jónsdóttir
Einstæðir foreldrar: áhætta og áskoranir, Sólveig Sigurðardóttir
Endurnýting á Íslandi, skapandi endurnýtingarstöð, Sigurður Atli Sigurðsson
Eyðuveila súrefnis í kóbalt-íbættum sinkoxíð þynnum, Hafliði Pétur Gíslason
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Fatlaðir foreldrar, sjálfsmyndir, fjölskyldulíf og samfélagsleg staða, Hanna Björg Sigurjónsdóttir
Félagsleg rými, Laufey Björg Sigurðardóttir
Fingurendurhæfir, Þórður Helgason
Fjölfenól úr íslensku bóluþangi, Hörður Guðjón Kristinsson
Fléttuefnið usnínsýra og sjálfsát frumna: tengsl við lyfjaþróun, Helga M. Ögmundsdóttir
Flæðigildra, Stefán Hjalti Garðarsson
Fornleifar á eyðidal: skráning og kynning á fornum minjum, Þóra Pétursdóttir
Framleiðsla glerhúða með oxun og ræktun úr gasfasa, Kristján Leósson
Fæðuval landsela (Phoca vitulina) í árósum, Selasetur Íslands
Greining samfélagslegra áhættuþátta vegna aukinna umsvifa á norðurslóðum, Embla Eir Oddsdóttir
Hagnýt rannsóknarreynsla: úttekt á gagnaöflun, Friðrik Helgi Jónsson
Hagnýtt tekjuskattslíkan á einstaklingsstigi, Valur Þráinsson
Hagsmunaaðilagreining á vöruþróun súrefnis, Jón Örn Jónsson
Hampur í hleðslustein, Einar Hlér Einarsson
Hitakærir cellulasar til formeðhöndlunar á lífmassa, Valborg Guðmundsdóttir
Hitanæmt glitmerki, Haraldur Sigþórsson
Hugsanleg áhrif erfðavísa á svörun við afnæmingarmeðferð gegn ofnæmi, Sverrir Gauti Ríkarðsson
Hvötuð afvötnun á propylene glycoli, Efnaferli ehf
Hönnun DNA þreifara til vefjaörgreininga á brjóstaæxlisvef, Hörður Bjarnason
Jöklabreytingar smájökla, Snævarr Guðmundsson
Kalsíum silikat einangrun, Guðbjörg Hrönn Óskarsdóttir
Klónun á nýjum afbrigðum af þorskatrypsíni, Guðrún Rútsdóttir
Kortagning mögulegra heilsubaðstaða á Íslandi , Hrefna Kristmannsdóttir
Kraftnemahermir, Karl Sölvi Guðmundsson
Kúabú sjálfbær um orku?, Hátæknisetur Íslands
Lágmörkun á straummótstöðu ómannaðs kafbáts, Leifur Þór Leifsson
LífEldsneyti, Jóhann Örlygsson
Lífvirkni 3-D burðarvirkis úr kítínfásykrum, Ólafur Eysteinn Sigurjónsson
Ljós hafsins, Hugrún Lísa Heimisdóttir
Mat á ,,Parent Management Training" Oregon aðferðinni, Hera Jóhannesdóttir
Mat á sértækum stuðningsúrræðum CAP út frá hagsmunum Íslands, Hilmar Vilberg Gylfason
Meinvaldar samfélagslungnabólgu á Landspítala: Framsýn rannsókn, Agnar Bjarnason
Mikilvægi hljóðmyndunar í hrygningaratferli þorsks, Egill Guðmundsson
Mörkun og leiðrétting nýrrar málheildar, Hrafn Loftsson
Nýjar pakkningalausnir fyrir ferskan fisk, Kristín Líf Valtýsdóttir
Ofmat í verðbólgumælingum, Bjarni Vilhjálmur Halldórsson
Rafmælingar á GaN HEMT smárum, Einar Örn Sveinbjörnsson
Rannsókna á erfðasamsetningu íslensku síldarinnar samanborið við aðra, Sigríður Hjörleifsdóttir
Rauntíma efnavöktunarkerfi í vatni til jarðvárviðvörunar, Ragnar K Stefánsson
Samanburður á endurbyggðum efnaskiptaferlum tveggja lífvera, Eiríkur Steingrímsson
sambræðsla og flokkun fjarkönnunarmynda, Jóhannes Rúnar Sveinsson
Samstarfssíun fyrir gogoyoko, Helgi Alexander Sigurðarson
Sjálfsmynd og sjálfsskilningur fatlaðra ungmenna, Rannveig Traustadóttir
Staða og þróun sprotafyrirtækja á Íslandi, Klak ehf
Stefnumót hönnuða og bænda, Guðrún Hjörleifsdóttir
Styrkur, Þóroddur Ingvarsson
Stökkbreytingar í synaptonemal komplex prótein 3 (SYCP3) geni, Hjörleifur Skorri Þormóðsson
Súrefnismettunar og hjartsláttarnemi, Sigmar Guðbjörnsson
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Sögur og minjar á Vínlandi, Sigrún Antonsdóttir
Talning og stærðarmæling með hljóðtækni, Grímur Daníelsson
Tengiverkefni fyrir PLUTO einingar, Karl Sölvi Guðmundsson
Tilraunaaðstaða fyrir mælingar og prófanir á ískrapaframleiðslu, Leifur Þór Leifsson
TRAMP, Sigurður Eyberg Jóhannesson
Tölvuvædd hermun á losun lyfs úr sílikonhimnum, Fjóla Jónsdóttir
Umhverfisvæn steypa - styrkt með basalttrefjum og basaltstöngum, Eyþór Rafn Þórhallsson
Utangarðsfólk í Reykjavík - kortlagning og rannsókn, Guðrún Björk Reykdal
Valddreifing og aukin lýðræðisleg ábyrgð, Hans Orri Kristjánsson
Vegakort fyrir samþykkt á plöntuprótein lyfjahráefni, Þórdís Rafnsdóttir
Þátttaka innflytjenda í menningarstarfi í smáum samfélögum, Njörður Sigurjónsson
Þekking og viðhorf til HIV á Íslandi, Inga Dóra Pétursdóttir
ÞRIÐJUDAGAR, Sigríður Sigurjónsdóttir
Þrívíddarlíkan af Reykjavík, Snorri Þór Tryggvason
Þrónarskyldleikagreining á undirgreinum hvatberaættartré mansins, Sigríður Sunna Ebenesersdóttir
ÞÚ HEITA HVAÐ/orðaröð og setningagerð íslenska táknmálsins, Elísa Guðrún Brynjólfsdóttir
Þvottabretti á vegum, Haraldur Sigþórsson

Nýsköpunarsjóður námsmanna - Aukaúthlutun 2009
Heiti verkefnis og nafn umsækjanda

Afrán skordýra á plöntur eftir hörfun jökla, Sigrún Gréta Einarsdóttir
Áburðarstafur, Jakob Jónsson
Áhrif ónæmisglæða á kímmiðjumyndun í nýburamúsum, Ingileif Jónsdóttir
Áhættureiknivél í sykursýki og hugbúnaðargerð, Ólafur Pálsson
Áhættustýring í íslenskum orkufyrirtækjum, Birgir Hrafnkelsson
Áreiðanleiki nýrrar mæliaðferðar til að greina stöðu fótar í lending, Kristín Briem
Bestun á lífdísilsframleiðslu úr íslenskum úrgangi, William Harvey
Breytingar á fenólógíu plantna vegna loftslagsbreytinga, Guðmundur Ingi Guðbrandsson
Búseta í Nesi 1760 - 1900. Miðlun rannsókna, Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir
Dreifðir reikningar á tölvuklasa, Hannes Jónsson
Erfðamengi og upplýsingatækni - þróun aðferða, Ólafur S. Andrésson
Framvinda tjarnavistkerfa við rætur Skaftafellsjökul, Jón S. Ólafsson
Frá Kárahnjúkum til Alþingis-Aktivismi á Íslandi, Anna Þórsdóttir
Gegnir peptídóglýkan streptókokka mikilvægu hlutverki í myndun sóra, Þór Friðriksson
Gotneskir fagurkerar, Sigrún Margrét Guðmundsdóttir
Hraðvirk Hough-greining á CUDA myndhraðli, Kristleifur Daðason
Hreinsun truflana úr heilariti, Garðar Þorvarðsson
Hugþjálfun, Örn Haraldsson
Kortlagning á menntun og menntunarþörf í sjávarútvegnum, Halldór Pétur Ásbjörnsson
Landsbyggðar(fl)óttinn, Björg Sveinbjörnsdóttir
Lundaholuumferðarvöktunarverkefni, Halldór G. Axlesson
Lýsuhólslaug, öðruvísi laug. - sérstaða heita ölkelduvatnsins, Iðunn Hauksdóttir
Mat fyrirtækja og viðskiptavina á fagurfræðilegum eiginleikum, Marina Candi
Notendastýrð persónuleg aðstoð og Sjálfstætt líf, Freyja Haraldsdóttir
Ný hugsun í markaðssetningu á nútíma- og klassískri tónlist, Hugi Guðmundsson
Ný tækni við ákvörðun á eðliseiginleikum fiskpróteina, Magnea Guðrún Arnþórsdóttir
Rafræn skjalagátt fyrir fyrirtæki og stofnanir, Hjalti Kristinsson
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Rannsókn á neytendamarkaði fyrir íslenska hönnun, Jarþrúður Ásmundsdóttir
Saga humarveiða- og vinnslu í Hornafirð, Myrra Rós Þrastardóttir
Sérfræðingarnir, Unnur, Berglind Hauksdóttir
Sjálfvirki lestrar- og sýndarkennarinn, Gunnar Steinn Valgarðsson
Skyldleiki fórnarlamba inflúensufaraldra og spænsku veikinnar? Ingileif Jónsdóttir
Smíði hermilíkans fyrir flutning skauta og skautleifa, Gísli Már Reynisson
Sýklaskimun í skelfiski með rauntíma-PCR, Eyrún Elva Marinósdóttir
Sögusýning um íslenskar refaveiðar, Eggert Þór Bernhardsson
Transgender fólk: Lagalegt tómarúm, Guðrún Dögg Guðmundsdóttir
Vefsíðan fyrirburar.is – þróunarverkefni, Drífa Baldursdóttir
Viðspyrna gegn minnisleysi – Aðgengi að 50 ára samtímalistasögu, Hildur Rut Hannesdóttir
Virðisauki ferskra sjávarafurða, Ingvar Jónsson
Vistheimt og landnýting Borgar í Árborg, Sigurður Torfi Sigurðsson
Vöxtur, þrif og atferli kálfa með vélfóstru og fósturmóður, Anna Guðrún Þórhallsdóttir
Þróun íslensks tölvuskýs, Tryggvi Lárusson
Þróun örleikja með hjálp alhliða leikjaspilaratækni, Yngvi Björnsson
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Laugavegi 13, 101 Reykjavík
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

