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Stuðningur Rannís 

• Landstengiliðir fyrir hverja áætlun með samstarfsnet 

• Upplýsingagjöf við umsóknargerð; um einstaka þætti 
áætlunarinnar, umsóknarfresti, áherslur og möguleika íslenskra 
aðila. 

• Aðstoð við að finna erlenda samstarfsaðila. 

• Kynningar fyrir áhugasama. 

• Upplýsingar um framgang umsókna í Brussel. 

 

• Sóknarstyrkir. 

- Ferðastyrkir (kr. 200.000) 

- Kaup á ráðgjafaþjónustu (kr. 250.000) 

- Styrkir vegna umsóknarskrifa (kr. 500.000) 

 



Enterprise Europe Network (EEN) á Íslandi 

Gegnum stærsta viðskipta-tengslanet heims getur EEN aðstoðað við að finna 

tækifæri á erlendum mörkuðum 
 

 

 Koma vöru, þjónustu eða nýrri tækni á framfæri erlendis 

 Leita að tæknifyrirtæki erlendis sem… 

  … gæti hjálpað til við vöruþróun hérlendis 

 … býr yfir þekkingu sem þig vantar 

 Leita að framleiðsluaðila, dreifingaraðila eða birgja 

 Leita að samstarfsaðilum í evrópsk rannsóknarverkefni 
 

 

Þjónustan er hluti af stuðningsumhverfi nýsköpunar á Íslandi og er gjaldfrjáls.  

 

EEN er samstarfsnet 600 þjónustuaðila í yfir 50 löndum og yfir 3000 sérfræðinga. 

 

Samstarfsaðilar EEN á Íslandi eru Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Rannís og Íslandsstofa. 

 



Support for Geothermal 
Research Projects  

Service to Cluster Participants 

Grant Application Support for 
Participants 

Promotion and Dissemination 

• Beinn og/eða óbeinn fjárhagslegur stuðningur 
• Getur lagt til hluta mótframlags þátttakenda 

• Öflugt tengslanet 
• Innlendir og erlendir aðilar 
• Mikið samansafn þekkingar og auðveldar tengingar við 

fjölda rannsóknaverkefna til að styrkja bakland umsóknar 

• Faglegur stuðningur 
• Aðstoð við umsóknarskrif (dæmi: Geothermal ERA NET) 
• Yfirlestur umsókna 

• Bein þátttaka í verkefnum 
• GEORG er sjálfstætt félag með PIC - 952875524 

• GEORG getur „frontað“ hóp fyrirtækja og losað þau undan 
„skrifræðinu“ 
 

 

Stuðningur sem GEORG getur veitt  

Meira um þetta á fimmtudag    
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Iceland Geothermal 
Stuðningur við Horizon 2020 

• Iceland Geothermal er samsett af rúmlega 50 aðilum sem sama 
mynda heilstæða virðiskeðju íslenska jarðvarma iðnaðararins. 

• Samstarfið er drifið áfram af fyrirtækjum landsins og taka þau beinan 
þátt í stjórnun og stefnumótun. 

• Mikil áhersla er lögð á nýsköpun 
• Klasinn hefur sett sér það markmið að styðja við nýsköpun. Í samstafi 

við aðra þátttakendur verkefnis hefur í fyrsta sinn heilstætt 
stuðningsnet í orkumálum verðir myndað. 

• Styrkur felst í því að geta nýtt sér vörumerki klasans í erlendu 
samstafi. 

• Erum tilbúinn að aðstoða við verkstjórn og eða áætlanagerð ef 
þess er óskað. 

 





HORIZON 2020 – Orkan AÐSTOÐ 

• Samnýta tengslanet Rannís, Evrópumiðstöð 
Nýsköpunarmiðstöðvar, GEORG og Iceland Geothermal til 
að gera fyrirtæki og stofnanir sýnilegri erlendis. 
 

• Að bæta getur stuðningsaðila hérlendis til að kortleggja 
áhuga hérlendis og gera þeim kleift að koma 
samstarfsbeiðnum erlendis frá á rétta staði.  
 

• Aðstoða þá sem eru áhugasamir að koma verkefnum á 
koppinn og tengja við þá sem eru að veita faglega aðstoð 
hérlendis við að skrifa umsóknir. (Sóknarstyrkir) 
 ÝR CONSULTING 
 MARKMAR 
 EVRIS 

 
• Næsti viðburður 30. oct. 
 



Spurningar 


