
TÆKNIÞRÓUNARSJÓÐUR 

Opinber stuðningur við tækniþróun 
og nýsköpun í þágu atvinnulífsins 



Fjárframlög 2004-2016 
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Styrkjaflokkar 

• Einkaleyfisstyrkir 

– Forgangsréttarumsókn hámark 300 þ.kr. 

– Umsókn um alþjóðlegt ferli hámark 1.200 þ.kr. 

– Ekki greitt meira en 70% af reikningsupphæð 

• Frumherjastyrkir 

– Verktími allt að 2 ár 

– Styrkur hámark 7 m.kr. á ári 

– Mótframlag umsækjanda 25% 

 



Styrkjaflokkar 

• Verkefnisstyrkir 

– Verktími allt að 3 ár 

– Styrkur hámark 15 m.kr. á ári 

– Mótframlag umsækjanda 50% 

• Markaðsstyrkir (brúarstyrkir) 

– Verktími 1 ár 

– Styrkur hámark 10 m.kr. 

– Mótframlag umsækjanda 50% 



Nýr styrkjaflokkur 

Markhópur 

• Háskólar og opinberar rannsóknastofnanir 

• Aðkoma fyrirtækja gefur aukið vægi í mati 

 

Styrkur 

• Styrkir allt að 15 m.kr. á ári til allt að þriggja ára 

• 20% mótframlagskrafa af heildarkostnaði  

• Áhersla er lögð á innlend og erlend 
samstarfsverkefni 

 



Umsóknarferli 

• Umsóknarfrestur er tvisvar á ári:  
– 15. febrúar 
– 15. september 

• Umsókn er send inn rafrænt. 
– Verkáætlun og drög að viðskiptaáætlun 
– Kostnaðar- og tekjuáætlun 

• Önnur gögn sem styðja við verkefni s.s. myndband, 
skýrslur og ársreikningur. 

• Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér vel 
leiðbeiningar sjóðsins. 

• Vandið frágang og byrjið tímanlega. 
 



Umsóknarferli 

• Umsóknir eru metnar af fagráði. 

• Fagráð er þverfaglegt og skipað einstaklingum 
úr fyrirtækjum, háskólum og stofnunum. 

• Fagráð metur umsóknir og sendir stjórn 
ráðgefandi lista af styrkhæfum verkefnum. 

• Stjórn tekur ákvörðun um hvaða verkefni skuli 
styrkja. 



SKATTFRÁDRÁTTUR 
L ö g  n r.  1 5 2 / 2 0 0 9  

Endurgreiðsla rannsóknar- og 
þróunarkostnaðar 



Markmið laganna 

• Markmiðið er að efla rannsóknir og 
þróunarstarf og bæta samkeppnisskilyrði 
nýsköpunarfyrirtækja 

• Tengist stefnu V&T, sbr. lið 1.6 „Nýta 
skattkerfið markvisst til að hvetja til 
fjárframlaga fyrirtækja og einstaklinga til 
vísinda og nýsköpunar” 

 



Fyrir hverja og hvenær sótt 

• Öll fyrirtæki sem eru eigendur rannsóknar- 
eða þróunarverkefna geta sótt 

– Undanskilið háskólar og opinberar stofnanir 

• Umsóknarfrestir eru lögbundnir 

– Sótt er um ný verkefni til og með 1. október 

– Sótt er um framhald til og með 1. apríl 

• Staðfesting Rannís gildir fyrir umsóknarárið 

 

 



Hámark kostnaðar 

• Hámark kostnaðar til útreiknings á frádrætti er 
100 m.kr. 

• Ef verkefnin eru samstarfsverkefni eða með 
aðkeyptri rannsóknar- eða þróunarvinnu 
hækkar hámark í 150 m.kr. 

• Endurgreiðsla getur að hámarki numið 20% af 
samþykktum kostnaði 



Hámarks opinber stuðningur 

• Samanlagður styrkur frá opinberum aðilum að 
meðtöldum skattfrádrættinum getur þó ekki 
farið yfir ákveðin hlutföll 

 



Umsókn 

• Gera þarf grein fyrir verkefni á umsóknarvef 
Rannís 

• Stutt viðskiptaáætlun þarf að fylgja með 
umsókninni, sniðmát er á heimasíðu Rannís 

• Ef verkefni eru samstarfsverkefni þarf 
samstarfssamningur að liggja fyrir milli 
umsækjenda 

• Halda þarf öllum kostnaði við hvert verkefni 
aðskildum frá öðrum rekstri 

• Sækja þarf um fyrir hvert verkefni fyrir sig 



Hvaðan er sótt? 
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Þróun endurgreiðslna 
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Endurgreiðsla R&Þ 2011-2015 

Raun skattfrádráttur samtals [þ.kr.] Upp í tekjuskatt [þ.kr.] Greitt út [þ.kr.]


