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Hlutverk Tækniþróunarsjóðs

Hlutverk Tækniþróunarsjóðs er að styðja við 
rannsóknir og þróunarstarf sem miða að 

nýsköpun í íslensku atvinnulífi.

Sjóðurinn er opinn fyrir nýsköpunarverkefnum 
úr öllum atvinnuvegum

Styður við íslenskt atvinnulíf og hvetur til 
nýrra lausna



Atvinnuflokkar styrktra verkefna 
2017-2020



Sjóðurinn er að stækka

Árið 2020 – Sjóðurinn hafði tæpa 2.3 milljarða króna til 
ráðstöfunnar ásamt viðbótarfjármagni upp á 700 milljónir króna 
vegna aðgerða stjórnvalda í kjölfar Covid.

Árið 2021 – Sjóðurinn hefur um 3.6 milljarða króna til úthlutunar á 
árinu.
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Einkaleyfisstyrkir

Markmið er að ýta undir að frumkvöðlar og fyrirtæki verji hugverk 
sitt. Flokkurinn er opin öllum sem vilja verja hugverk sitt með 
einkaleyfi.

Styrkur til undirbúnings og innlagnar: 
• Forgangsréttarumsóknar – Hámarksstyrkur 300 þ.kr.
• Alþjóðleg umsókn – Hámarksstyrkur 1.200 þ.kr

Sjóðurinn tekur þátt í allt að 50% af kostnaði



Hagnýt rannsóknaverkefni

Aðalumsækjandi er háskóli, opinber rannsóknastofnun og opinbert 
fyrirtæki. 

Meðumsækjendur geta verið aðrir háskólar og rannsóknastofnanir, 
fyrirtæki, og einstaklingar. Fyrirtæki sem eru í nýsköpun og þurfa að 
sækja þekkingu og reynslu til rannsóknaraðila eru sérstaklega hvött 
til koma á slíku samstarfi og sækja um í sjóðinn.

Stuðningur getur verið allt að 45 m. kr. til allt að þriggja ára. 
Hlutdeild aðalumsækjanda af styrk getur ekki farið niður fyrir 60% af 
styrkupphæð. 



Fyrirtækjastyrkur-Fræ

Markmið er að styðja við einstaklinga og ung fyrirtæki með verkefni 
á hugmyndastigi

Fyrirtæki þurfa að vera yngri en 5 ára við lok umsóknarfrests (með 
undantekningum þó, sjá reglur sjóðsins)

Stuðningur getur verið allt að 2 m.kr. 
Ekki er krafist mótframlags



Fyrirtækjastyrkur-Sproti

Markmið er að styðja við einstaklinga og ung fyrirtæki með verkefni 
á frumstigi

Fyrirtæki þurfa að vera yngri en 5 ára við lok umsóknarfrests (með 
undantekningum þó, sjá reglur sjóðsins)

Stuðningur getur verið allt að 10 m.kr. á ári til allt að tveggja ára
Ekki er krafist mótframlags

Leyfilegur kostnaður í markaðsinnviðum má vera allt að 10% af
heildarkostnaði verkefnisins eins og hann er skilgreindur í umsókn



Fyrirtækjastyrkur-Vöxtur

Markmið er að styrkja lítil og meðalstór fyrirtæki með verkefni sem 
eru komin af frumstigi

Stuðningur getur verið allt að 25 m.kr. á ári til allt að tveggja ára 
Krafist er mótframlags á móti styrknum (breytilegt t.d. eftir stærð 
fyrirtækis og tegund verkefnis) 

Leyfilegur kostnaður í markaðsinnviðum má vera allt að 20% af
heildarkostnaði verkefnisins eins og hann er skilgreindur í umsókn



Fyrirtækjastyrkur-Sprettur

Markmið er að styrkja lítil og meðalstór fyrirtæki með 
framúrskaranleg verkefni sem eru tiltölulega nálægt markaði

Stuðningur getur verið allt að 35 m.kr. á ári til allt að tveggja ára
Rík krafa er um fjárhagslegt bolmagn til að framkvæma verkefnið

Leyfilegur kostnaður í markaðsinnviðum má vera allt að 25% af
heildarkostnaði verkefnisins eins og hann er skilgreindur í umsókn

Umsókn um Sprett er gerð í gegnum umsókn um Vöxt



Fyrirtækjastyrkur-Markaðsstyrkur

Markmið er að styrkja lítil og meðalstór fyrirtæki með að lágmarki 
10% í R&Þ af rekstrargjöldum samkvæmt síðasta reikningsári

Stuðningur getur verið allt að 10 m.kr. til eins árs
Mótframlagskrafa er 50% af heildarkostnaði við verkefnið

Leyfilegur kostnaður er tengdur markaðsinnviðum fyrirtæksins. Ekki 
er leyfilegt að sækja um vegna verkþátta sem tengjast þróun á afurð



Umsókn

Sótt er um í gegnum umsóknarkerfi Rannís

Að skrifa góða umsókn tekur tíma. Vandið textaskrif. Umsóknin má vera á 
íslensku eða ensku.

Algeng mistök:
• Umsækjandi áttar sig ekki á umfangi umsóknar
• Ekki er nægur tími og skilað á síðustu stundu – leiðir til mistaka (t.d. rangt 

skjal hengt við umsókn)
• Umsækjandi hugar ekki að formkröfum (eru aftast í reglunum)

Kynnið ykkur vel reglur sjóðsins og matsblað



„Við hvetjum alla þá sem telja sig hafa 
góða viðskiptahugmynd til þess að sækja 
um styrk í Tækniþróunarsjóði. Í fyrsta lagi 
geta þeir fjármunir sem sótt er um skipt 
verulegu máli í því að láta þína hugmynd 
verða að veruleika. Í öðru lagi er 
umsóknarferlið þannig úr garði gert að 
það mun alltaf nýtast umsækjendum 
hvort sem styrkur fæst eða ekki.“

„Við fyrstu sýn eru umsóknargögn 
sem skila þarf til Tækniþróunarsjóð 
e.t.v. nokkuð yfirgripsmikil og flókin. 
það er hinsvegar ekki ein einasta 
spurning í umsóknargögnunum sem 
fjárfestar munu ekki spyrja um síðar 
meir.“ 

„Ef þú telur þig vera með góða 
nýsköpunarhugmynd, hjólaðu í 
hana! Það er alltaf hægt að fá sér 
hefðbundna 8-16 vinnu seinna.“ 



Hvaða þættir skipta máli í mati umsókna

Nýnæmi – Nýnæmi á markaði eða í ferlum/tækni

Áhrif – Verðmætasköpun til framtíðar (velta og innlend verðmæti)

Framkvæmd – Verk- tíma og kostnaðaráætlun og samstarf



Dæmi um fyrirtæki

ORF líftækni – Framleiðsla lífvirkra efna í 
byggfræjum. 

Nox health – Greiningarbúnaður fyrir 
svefnrannsóknir.

Valka – Framleiðslubúnaður fyrir fiskvinnslu

Kerecis – Þorskroð til sáragróningar  



Umsóknarfrestir Tækniþróunarsjóðs
Styrktarflokkur Frestur 2021

Hagnýt rannsóknaverkefni 25. febrúar

Fræ Opnar í febrúar; verður alltaf opið

Sproti 15. mars og 15. september

Vöxtur/Sprettur 15. mars og 15. september

Markaðsstykur 15. mars og 15. september

Einkaleyfisstyrkur Alltaf opið



Frekari upplýsingar

Heimasíða www.tths.is
Facebook https://www.facebook.com/taeknithrounarsjodur
Rannís                    https://www.rannis.is/a-dofinni/

Ekki hika við að hafa samband við starfsmenn sjóðsins til að fá 
ráðgjöf.

http://www.tths.is/
https://www.facebook.com/taeknithrounarsjodur
https://www.rannis.is/a-dofinni/


http://www.tths.is/


SKATTFRÁDRÁTTUR

Skattfrádráttur rannsókna- og þróunarverkefna



Markmið

Markmiðið er að efla rannsóknir og þróunarstarf og bæta 
samkeppnisskilyrði nýsköpunarfyrirtækja með því að veita 
þeim rétt til skattfrádráttar vegna kostnaðar við 
nýsköpunarverkefni.

Fyrir hverja?

Fyrirtæki sem eru eigendur* rannsókna- eða 
þróunarverkefna. 
- Háskólar og stofnanir teljast ekki fyrirtæki í skilningi þessara laga. 

- Fyrirtæki sem eiga í fjárhagsvanda falla utan gildissviðs laga þessara.

* Eigendur hugverkaréttinda sem af verkefninu leiða.  Dótturfélög sem eru skattskyld hér á landi njóta sama 

réttar þó hugverkaréttindi séu skráð hjá móðurfyrirtækinu (staðfest af FJR nóv. 2020)

Skattfrádráttur

Fjarfundur 3. febrúar 2021



Fyrirtæki, sem eru eigendur að rannsóknar- og 
þróunarverkefnum og hlotið hafa staðfestingu Rannís, rétt 
á sérstökum frádrætti frá álögðum tekjuskatti árin 2020 og 
2021: 

35% af útlögðum kostnaði vegna þessara verkefna í tilviki 
lítilla og meðalstórra fyrirtækja, en 25% í tilviki stórra 
fyrirtækja.

Hámark kostnaðar til útreiknings á frádrætti er samtals 
1.100.000.000 kr., á hvert fyrirtæki (þar af er heimilt að 
telja til þeirrar fjárhæðar allt að 200.000.000 kr. vegna 
aðkeyptrar rannsóknar- eða þróunarvinnu).

Skattfrádráttur



Staðfesting verkefna
Rannís ákvarðar hvort verkefni hlýtur staðfestingu samkvæmt 
lögum : 

Skilyrði þess að verkefni hljóti staðfestingu er að það teljist 
rannsóknar- eða þróunarverkefni samkvæmt lögum þessum:

1. að hugmynd að virðisaukandi vöru/þjónustu og 
viðskiptaáætlun sé vel skilgreind, og

2. að sýnt sé fram á með gögnum að varið verði a.m.k. 1 millj. 
kr. til rannsókna og þróunar á 12 mánaða tímabili, og

3. að starfsmenn hafi þjálfun, menntun eða reynslu á því sviði 
sem hugmynd að virðisaukandi vöru eða þjónustu byggist á.

Skattfrádráttur



Ferlið
Fyrirtæki sækja um staðfestingu á rannsókna- eða 
þróunarverkefni til Rannís.

Fyrirtæki sem fá staðfestingu á rannsókna- eða 
þróunarverkefni eiga rétt á frádrætti á tekjuskatti. Fyrirtæki 
gera grein fyrir kostnaði á skattskýrslu til RSK og þarf 
endurskoðandi að staðfesta uppgjörið.

Sé álagður tekjuskattur lægri en ákvarðaður frádráttur, eða 
lögaðila er ekki ákvarðaður tekjuskattur, er frádrátturinn 
greiddur út.

Sækja þarf um fyrir hvert verkefni fyrir sig.

Skattfrádráttur



Umsóknafrestir

✓ Nýjar umsóknir – til 1. október.
✓ Framhaldsverkefni – til 1. apríl.  (6/7. apríl 2021)

Athugið að þessir umsóknafrestir eru lögbundnir og 
það er ekki hægt að færa þá til. 

Umsækjendur sem sóttu um 1. apríl síðastliðinn 
(þurftu að) sækja um aftur fyrir 1. október ef 
frumvarp verður að lögum

Skattfrádráttur



Skattfrádráttur

Greiðslur í nóv. 2021 eru byggðar á áætluðum kostnaði í umsóknum


