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Markmið - Objectives
• 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.

• The goal of the Icelandic Student Innovation Fund is to provide an
opportunity for universities, research institutions and companies to
recruit students, in graduate and postgraduate studies (masters), to
undertake ambitious and challenging research projects during the
summer time.

Hverjir geta sótt – Who can apply
1. Háskólanemar í grunn- og meistaranámi
o University students (bachelors & masters)

2. Sérfræðingar innan fyrirtækja, stofnana og háskóla sem óska
eftir að ráða háskólanema í sumarvinnu við rannsóknir
o Experts within buisnesses, universities, institutions etc.

 Það er bæði hægt að sækja um styrk fyrir einstaklings- og
hópverkefni
o Grants are awarded for individual projects and group projects

Umsóknir og styrkir
• Umsóknarfrestur er föstudaginn 10. febrúar, kl. 16.00
• Úthlutun mars/apríl

Styrkupphæð: 233 þús. kr. á mánuði – til nemanda
Greitt er út mánaðarlega (júlí, ágúst, september)
Greiðslur eru skattskyldar en ekki staðgreiðsluskyldar
Námsmaður vinnur verkefnið yfir sumarmánuðina – hámarksstyrkur
fyrir hvern einstakling er 3 mánuðir
• Að hausti skilar nemandi lokaskýrslu um framvindu og niðurstöður
verkefnisins
• Bestu verkefnin eru tilnefnd til Nýsköpunarverðlauna forseta Íslands
•
•
•
•

Applications and grants
• Application deadline – 10 February 2017 at 16:00.
• Grant is 233.000 ISK per month per student.

• Grant is payed monthly (July, August, September).
• Maximum 3 months per student.
• Students must send in a final report to the fund by the end of
September.
• The best projects are nominated for the Student Innovation prize of
the President of Iceland.

Verkefnið – The Project
• Leiðbeinandi verður að vera tilgreindur
o A supervisor must be included in the application

• Verkefnið má ekki vera lokaverkefni nemanda
o Grants are not allocated to student‘s final dissertation or
thesis work

• Verkefnið þarf að vera rannsóknar- og
þróunarverkefni
o The projects shall focus on research and development

Mat - Evaluation
• Gefur það möguleika á sjálfstæðu framlagi nemanda?
o Possibility of independant contribution of the student.

• Mun það leiða til nýsköpunar (þekkingar og/eða tækni)?
o Will the project lead to innovation (knowledge/technology etc.)?

• Hverjir eru möguleikar á hagnýtingu þess?
o Practical potential of the project.

• Mun það stuðla að samstarfi háskóla, stofnana og fyrirtækja?
• (Ath. heimilt er að veita verkefnum forgang sem einnig eru styrkt af
fyrirtækjum og/eða stofnunum)
o Co-operation between buisnesses, universities, institutions etc.

Umsjónarmenn og aðhald
• Umsjónarmenn verkefna sem unnin eru með styrk frá
Nýsköpunarsjóði námsmanna teljast ábyrgðaraðilar verkefnanna. Í
því felst að umsjónarmenn sjá námsmanni fyrir aðstöðu til að
vinna verkefnið, leiðbeina við vinnuna og veita nauðsynlegar
upplýsingar
• Jafnframt þurfa umsjónarmenn að undirrita lokaskýrslu
• Skil á lokaskýrslu eru forsenda frekari styrkveitinga frá sjóðnum

Sótt og veitt
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Að byrja – Get started
• Umsóknarfrestur 10. febrúar 2017 kl. 16.00
o Deadline is February 10 2017 at 16.00.

• Umsókn er rafræn með íslykli/rafrænum skilríkjum
o https://www.rannis.is/sjodir/menntun/nyskopunarsjodur-namsmanna/nr/19

• Upplýsingar er að finna á heimasíðu Rannís
o Information on the Rannís website. www.rannis.is

• Einnig er hægt að hafa samband - contact persons:
Ægir Þór Þórsson, aegir.thor.thorsson@rannis.is 515-5819
Svandís Sigvaldadóttir, svandis.sigvaldadottir@rannis.is 515-5817

Nýsköpunarverðlaun forseta
Nýsköpunarverðlaun forseta Íslands eru árlega veitt þeim námsmönnum
sem hafa unnið framúrskarandi starf við úrlausn verkefnis sem styrkt
var af Nýsköpunarsjóði námsmanna.
Árlega hafa um 4-6 verkefni verið valin sem öndvegisverkefni, tilnefnd til
Nýsköpunarverðlauna forseta Íslands og hlotið sérstaka viðurkenningu.
Aðeins eitt verkefni getur hlotið sjálf forsetaverðlaunin.
Verðlaunin voru fyrst veitt í ársbyrjun 1996 og hafa síðan verið veitt á ári
hverju við hátíðlega athöfn á Bessastöðum.

Verðlaunahafar 2016
Þekkirðu fuglinn?

