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Hlutverk Tækniþróunarsjóðs

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

nýsköpun í íslensku atvinnulífi .

Styður við íslenskt atvinnulíf og hvetur til 
nýrra lausna

Sjóðurinn er opinn fyrir nýsköpunarverkefnum 
úr öllum atvinnuvegum

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



Styrktarflokkar

Sjóðurinn leitar eftir þróunarverkefnum sem geta 
gefið mikið af sér í formi efnahagslegs ávinnings.

Ný störf og aukin verðmætasköpun. 

Það er því alltaf verið að horfa til langtímamarkmiða, 
og sjóðurinn er með styrktarflokka sem þjóna 
verkefnum á mismunandi stað í nýsköpunarkeðjunni. 
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Hvernig eru umsóknir metnar

Fagráð
• Umsóknir fara til umfjöllunar hjá fagráði

• Samanstendur af aðilum úr atvinnulífinu og 
akademísku umhverfi

• Áhersla er á að fagráðmenn séu með góða reynslu og 
menntun á sínu sviði

• Fagráð er skipað formlega af Tækninefnd Vísinda- og 
tækniráðs

• 60-70 manns í fagráði sem sinna mati á umsóknum 
sem berast



Hvernig eru umsóknir metnar

Fagráð

• Það eru alltaf a.m.k. þrír aðilar sem lesa hverja 
umsókn, óháð hvor öðrum

• Einn af þessum þremur er ritstjóri og samræmir mat 
allra þriggja

• Á fagráðsfundum er fjallað um allar umsóknir og 
niðurstöður samræmdar og raðað eftir „gæðum“



Matsþættir sjóðsins

Nýnæmi Áhrif Framkvæmd

Þrír meginþættir í mati verkefna hjá Tækniþróunarsjóði

Áherslur og vægi matsþátta eru mismunandi eftir styrktarflokkum enda mismunandi forsendur í 
verkefnum eftir því hvar þau eru stödd á „Nýsköpunarkeðjunni“. 

Í sumum tilfellum er 5-10 ár í að afurð fari á markað og skapi ávinningi.



Matsþættir sjóðsins

Nýnæmi Áhrif Framkvæmd

Markaður og þarfir

Tækni og ferlar

Markaðsmöguleikar

Veltumarkmið

Bolmagn og tengsl til að
hagnýta niðurstöður á 

markaði

Verk- tíma- og 
kostnaðaráæltun

Líkur á að verkefnið skili 
hagnýtanlegri afurð eða 

tæknilegri lausn

Gildi samstarfs



Atvinnuflokkar styrktra verkefna 
2017-2020



Heilbrigðistækni og -þjónusta

Einn stærsti atvinnuflokkur 
styrktra verkefna hjá sjóðnum.



http://www.tths.is/

