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Ljáum hugmyndum vængi 



Evris í hnotskurn 

Fjórir starfsmenn 

 

Þjónusta í tengslum við evrópskar og norrænar 

samstarfs- og styrkjaáætlanir. 

 

1 Þróar og stýrir verkefnum í samstarfi við viðskiptavini 

2 Veitir ráð og stýrir stefnumótun og setningu markmiða 

3 Skrifar umsóknir og tekur þátt í útfærslu og mótun 
verkefna 

4 Greinir hvort mörkuð stefna skilar sér í framkvæmd  



Anna Margrét 

• Meistaragráða í opinberri stjórnsýslu  

• Kennsluréttindi 

• BS í landafræði  

• AM advice ehf. 

• Samgönguráðuneytið 

• Forstöðumaður skrifstofu Sambands 

íslenskra sveitarfélaga í Brussel  

• Reykjavíkurborg  
• Verkefnisstjóri árangursstjórnunar á skrifstofu borgarstjóra 
• Menningarfulltrúi 
• Verkefnisstjóri Þróunaráætlunar miðborgar 
• Ferðamálafulltrúi  

• Ferðamálafulltrúi Vestfjarða 



Jón Steindór 

• Meistaragráða í verkefnastjórnun 

• Lögfræðingur frá HÍ 

• Samtök iðnaðarins 

• Félag íslenskra iðnrekenda 

• Vinnumálasambandið 

• Fjármálaráðuneytið 

• Stjórnir: 
• Reginn hf. 
• Landsbréf hf. 
• Framtakssjóður Íslands 
• Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins 
• Alþjóðamálastofnun 
• Tækniskólinn – skóli atvinnulífsins 
• GeoGreenHouse, Fjölblendir o.fl. 

 



Hulda 

• MA í Evrópufræðum 

• Samanburðarstjórnmál og  

alþjóðalög við erlenda háskóla 

• BA í stjórnmálafræði 

• Sendinefnd ESB á Íslandi 

• Fastanefnd ESB gagnvart Íslandi og 

Noregi 

• Sérfræðingur í þremur erlendum 

sendiráðum 

 



Jóna Sólveig 

• MA í alþjóðasamskiptum 

• BA í frönsku 

• Háskóli Íslands 

• Alþjóðamálastofnun HÍ                                              

• Particip GmbH 

• Sendinefnd ESB á Íslandi 

• Verkefni fyrir framkvæmdastjórn ESB 

• Verkefni fyrir Krád Consulting 

• Evrópustofa 

• Sendiráðið í París 



Arnold Verbeek 

• M.sc., Economics / Business science 

• Sérfræðingur í málefnum vísinda,  

rannsókna og nýsköpunar 

• Unnið fyrir: 

• Framkvæmdastjórn ESB 

• OECD 

• Flæmsku vísinda- og nýsköpunarstofnunina 

• Flæmska efnahags- og nýsköpunarráðuneytið 

• Vísindaskrifstofu Belgíu 

• Rannís 

 

• Sérstakur ráðgjafi Evris og situr í stjórn 



1 Verkefnaþróun og verkefnastjórnun 

EVRIS tekur að sér að þróa og stýra verkefnum í 

samstarfi við viðskiptavini sína.  
 

Í norrænum og evrópskum samstarfs- og 

styrkjaáætlunum eru gerðar strangar kröfur um að 

verkefnin falli að markmiðum áætlananna og því 

er mikilvægt að þau séu þróuð frá grunni með 

það að leiðarljósi.  
 

Þess vegna leggur Evris áherslu á að koma að 

verkefnahugmyndum og þróun þeirra á fyrstu 

stigum. 



2 Stefnumótun og framtíðarsýn 

Veitum ráð og stýrum stefnumótun og 

setningu markmiða fyrir viðskiptavini okkar. 
 

Sérstaklega er horft til þess að samþætta stefnu til 

langs og skamms tíma við þau tækifæri sem 

evrópskar og norrænar samstarfs- og 

styrkjaáætlanir fela í sér.  
 

Huga þarf að þessum þáttum í tíma því þátttaka 

krefst vandaðs undirbúnings og þarf að eiga sér 

nokkurn aðdraganda. Oft er nauðsynlegt að hafa 

mörg járn í eldinum því samkeppnin er hörð. 



3 Styrkir og gerð umsókna 

Skrifum umsóknir og tökum þátt í útfærslu og 

mótun verkefna. Tökum einnig að okkur að sinna 

ýmsum þáttum í rekstri verkefna, hljóti þau styrk. 

Við horfum einkum til þessara áætlana: 
 

• Horizon 2020 - rannsóknir, nýsköpun, vöruþróun, markaðssetning 

• SME Instrument, stuðningur við markaðssókn nýrra afurða 

• EEA Grants – verkefni styrkt af uppbyggingarsjóði EES 

• NORA – styrkir til verkefna sem varða endurnýjanlegra orkugjafa 

• Northern Periphery and Arctic programme – endurnýjanlegir 

orkugjafar, orkunýting og orkulausnir 



4 Mat og eftirlit 

Greint er hvort mörkuð stefna skilar sér í 

framkvæmd. Mælikvarðar og markmið eru metin 

og athugað hvort árangur er í samræmi við 

væntingar. Leitum fyrirmynda og bendum á það 

sem betur má fara. Leggjum til viðmið og 

mælikvarða.  
 

Eftirlit er haft með að framvinda og framkvæmd 

einstakra verkefna sé í samræmi við áætlanir. 




