
 

Lokaskýrsla vegna styrkveitingar 

Skila skal lokaskýrslu vegna verkefna, sem hlotið hafa styrk frá Vaxtarsamningi 

Norðurlands vestra.   Skýrslan er þrískipt: 

 1. Svara  skal meðfylgjandi spurningum (með því að merkja við og/eða fylla í eyðurnar). 

2) Auk þess skal skila stuttri og hnitmiðaðri greinargerð um verkefnið, framvindu þess og 

árangur.   Æskilegt er að henni fylgi 3-4 stafrænar ljósmyndir, sem nýta má í 

kynningarefni Vaxtarsamnings Norðurlands vestra. 

3) Nauðsynlegt er að fjárhagsuppgjör verkefnisins fylgi, sbr. ákvæði í samningi. 

 

Nafn verkefnis:    

Verkefnisstjóri:  

Tímaáætlun: 

1. Er verkefnið á áætlun (tímaáætlun, sbr. umsókn)? 

_____  Já  _____  Nei  (ef svarið er nei, skal skýra það nánar í meðfylgjandi greinargerð) 

2. Er verkefninu lokið? 

_____  Já  _____Nei  _____Nei  (skv. umsókn átti því ekki að ljúka á styrktímabilinu)  

3. Er reiknað með að sækja aftur um styrk til Vaxtarsamnings Norðurlands vestra? 

_____  Já, um framhaldsstyrk  _____  Já, til annarra verkefna  _____  Nei   

Ávinningur af verkefninu:  

4. Hvað skilaði verkefnið mörgum nýjum störfum, á Norðurlandi vestra? 

_____  heilsársstörfum  _____  árstíðabundnum störfum  _____  tímabundnum störfum 

5. Byggja einhver þessara starfa á sérfræðiþekkingu? 

_____  Já  _____  Já, að hluta  _____  Nei 

6. Hefur verkefnið bætt fjárhagslega afkomu þeirra sem þátt hafa tekið? 

_____  Já  _____  Nei  _____  Nei en mun líklega stuðla að betri afkomu í framtíðinni 

7. Hvar nýtist ný þekking byggð á verkefninu?  

_____  Í auðlindalíftækni  _____  Í menntun  _____  Í ferðaþjónustu  _____  Í menningu 

_____  Við matvælaframleiðslu  _____  Við nýtingu auðlinda til atvinnusköpunar     

_____  Til fjölbreyttari atvinnusköpunar fyrir ungt fólk og konur á Norðurlandi vestra                                  



_____  Annars staðar (útskýrið í meðfylgjandi greinargerð) 

8. Leiddi verkefnið til þekkingaryfirfærslu meðal þátttakenda eða frá utanaðkomandi aðila? 

_____  Já  _____  Nei  _____  Nei en mun líklega gera það í framtíðinni 

9. Skilaði verkefnið vöru á markað?  

_____  Já, nýrri vöru  _____  Já, endurbættri vöru  _____  Nei  

10. Stuðlaði verkefnið að umsókn um einkaleyfi? 

_____  Já  _____  Ef til vill síðar  _____  Nei   

11. Skilaði verkefnið þjónustu á markað?  

_____  Já, nýrri þjónustu  _____  Já, endurbættri þjónustu  _____  Nei   

12. Fólst verkefnið í útflutningi á vörum og/eða þjónustu?  

_____  Já, á nýjan markað  _____  Já, aukning á markað sem var fyrir hendi  _____  Nei   

13. Fólst verkefnið í alþjóðlegu samstarfi?  

_____  Já  _____  Já, aukið samstarf sem fyrir hendi var  _____  Nei                          

_____  Nei en mun líklega leiða til þess í framtíðinni   

14. Stuðlar verkefnið að fjölgun ferðamanna á Norðurlandi vestra?  

_____  Já  _____  Nei    

15. Stuðlar verkefnið að auknum tekjum eftir hvern ferðamann á Norðurlandi vestra? 

_____  Já  _____  Nei   

16. Stuðlar verkefnið að aukinni fagmennsku í ferðaþjónustu á Norðurlandi vestra? 

_____  Já  _____  Nei   

17. Stuðlar verkefnið að eflingu ferðaþjónustu utan háannar á Norðurlandi vestra? 

_____  Já  _____  Nei   

18. Leiddi verkefnið til stofnunar fyrirtækis (með að lágmarki einn starfsmann)? 

_____  Nei  _____  Já  _____  Ef já, þá innan hvaða atvinnugreinar _________________ 

Samstarf að verkefninu:  

19. Hvað tóku margir þátt í verkefninu?  

_____  Fyrirtæki  _____  Rannsóknarstofnanir  _____  Háskólar  _____ Starfsmenn alls 

20. Hversu mörg fyrirtæki tóku þátt í verkefninu sem hafa: 

_____  Níu eða færri starfsmenn  _____  Tíu eða fleiri starfsmenn 

21. Byggði samstarfið á eldri grunni? 

_____  Já  _____  Já, að nokkru leyti  _____  Nei   



22. Verður um áframhaldandi samstarf að ræða?     

_____  Já  _____  Hugsanlega  _____  Nei     

23. Náði samstarfið út fyrir Norðurland vestra? 

_____  Já, til annarra landssvæða, innan lands  _____  Já, til annarra landa  _____  Nei   

24. Snerist verkefnið um sameiginlega kynningu og/eða markaðssetningu? 

_____  Já, svæðisbundna  _____  Já, viðkomandi fyrirtækja  _____  Nei    

25. Snerist verkefnið um sameiginlega stefnumótun? 

_____  Já, svæðisbundna  _____  Já, þátttakenda  _____  Nei   

26. Snerist verkefnið um myndun klasa? 

_____  Já, fyrsti vísir  _____  Já, markvissa uppbyggingu klasa  _____  Nei   

27. Fól verkefnið í sér samstarf við vaxtarsamninga eða verkefni innan vaxtarsamninga í 

öðrum landshlutum? 

_____  Já  _____  Nei  (Ef já, útskýrið í meðfylgjandi greinargerð)  

28. Hvað stóð verkefnið fyrir mörgum samkomum og/eða viðburðum? 

_____  Kynningarfundum  _____  Fjöldi þátttakenda 

_____  Fundum ætluðum til tengslamyndunar  _____  Fjöldi þátttakenda 

_____  Ráðstefnum   _____  Fjöldi þátttakenda 

_____  Fyrirtækjaheimsóknum  _____  Fjöldi þátttakenda 

_____  Kynningum á vöru og/eða þjónustu  _____  Fjöldi þátttakenda 

_____  Öðrum viðburðum  (útskýrið í meðfylgjandi greinargerð) 

29. Stóð verkefnið fyrir útgáfu kynningarefnis á tímabilinu? 

_____  Já (útskýrið í meðfylgjandi greinargerð)  _____  Nei   

30. Skipti aðkoma Vaxtarsamnings Norðurlands vestra miklu máli fyrir verkefnið? 

_____  Já, annars hefði ekki orðið af verkefninu 

_____  Já en af verkefninu hefði þó orðið án aðkomu Vaxtarsamningsins 

_____  Hún skipti litlu máli 

_____  Hún skipti engu máli 

 


