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Atvinnumál kvenna 



Atvinnumál kvenna

• Styrkir til atvinnumála kvenna eru veittir einu 
sinni á ári

• Fyrir konur – fyrirtæki í eigu kvenna með góðar 
hugmyndir eða verkefni  

• Styrkurinn er veittur af velferðarráðherra 

• Ráðgjafanefnd metur umsóknir 

• Umsóknarfrestur frá miðjum janúar fram í miðjan 
febrúar og úthlutað í apríl.  



Reglur 

• Styrkhæf verkefni skulu vera í eigu kvenna (amk 50%) og 
stjórnað af konum.

• Atvinnusköpun  til frambúðar.

• Nýnæmi – ný vara/þjónusta eða þróun vöru/þjónustu

• Viðskiptahugmynd vel útfærð, markmið skýr og leiðir að 
þeim vel útfærðar.

• Verkáætlun vel útfærð og raunhæf 

• Kostnaðar og tekjuáætlun vönduð, skýr og trúverðug.

• Kröfur eru um að verkefnið skekki ekki samkeppnisstöðu 
á þeim markaði sem varan eða þjónustan er á.



Styrkir og upphæðir

• Á undanförnum árum hefur 35 milljónum verið varið í styrki 
árlega en hæsti styrkur er þrjár milljónir. 

• Verkefnin fjölbreytt og dreifast um landið 

– Dæmi um styrki ársins : 

• Þróun og smíði á gagnagrunni til efnamælinga fyrir 
bændur

• Krummusæti, auka sæti fyrir börn til að festa á hnakk

• Pure Thyroid- þurrkun og nýting skjaldkirtla úr 
sláturdýrum

• Þróun á íslenskum collagen hylkjum við liðverkjum

• Síðasta úthlutun fór fram þann 30 apríl þar sem 33 styrkir voru 
veittir

• Verkefnið heldur úti heimasíðunni www.atvinnumalkvenna.is

http://www.atvinnumalkvenna.is/


Víur – ræktun fóðurskordýra

Sigríður Gísladóttir – Bolungarvík

• https://www.youtube.com/watch?v=A1fJpt

qmBeE&index=4&list=PLEvYocYO3EVboeJ

0WfZvMjGaH0rSF34Lr

https://www.youtube.com/watch?v=A1fJptqmBeE&index=4&list=PLEvYocYO3EVboeJ0WfZvMjGaH0rSF34Lr


Úthlutun 2015 



Svanni – lánatryggingasjóður kvenna



Hlutverk 

Veitir ábyrgðir á lánum til fyrirtækja í eigu kvenna.

Í eigu félags- og húsnæðismálaráðuneytis, atvinnuvega og 
nýsköpunarráðuneytis og Reykjavíkurborgar.   
Samstarf við Landsbankann sem tryggir helming láns á móti 
sjóðnum.  
Lánað er vegna: 

– Stofnkostnaðar

– Markaðskostnaðar

– Vöruþróunar

– Nýrra leiða í framleiðslu eða framsetningu 
vöru/þjónustu

• Einnig er handleiðsla og ráðgjöf hluti af verkefninu en 
lántakar skuldbinda sig til að gera samning við þar til 
bæra aðila. 



Áherslur

• Áherslur sjóðsins eru eftirfarandi:
– Að styðja við bakið á konum sem eiga og reka smærri 

fyrirtæki.

– Að stuðla að því að auka hlut kvenna sem eigendur og 
stjórnendur fyrirtækja.

– Að auka aðgengi kvenna að fjármagni til 
fyrirtækjareksturs.

– Að fjölga störfum og stuðla að nýnæmi í atvinnulífi.

– Að tryggja ráðgjöf og handleiðslu til kvenna sem fá 
ábyrgðir hjá sjóðnum vegna lántöku.

– Að hvetja jaðarhópa kvenna til þátttöku í atvinnulífinu, 
svo sem innflytjendur.



Nýtt starfstímabil

• Starfstímabil sjóðsins var frá árinu 2011- til 
loka ársins 2014 

• 105 umsóknir – 17 lánatryggingar  

• Lán að upphæð 70.230. 201 kr.

• Eigendur hafa samþykkt að halda verkefninu 
áfram í fjögur ár í viðbót 

• Ný stjórn skipuð 

• Næsta úthlutun haustið 2015.

• Heimasíða verkefnisins er www.svanni.is

http://www.svanni.is/


Þróun eigin viðskiptahugmyndar



Úrræði fyrir frumkvöðla  

• Úrræði fyrir þá atvinnuleitendur, sem hafa bótarétt,  sem hafa hug á 
að þróa viðskiptahugmyndir sínar  

• Úrræðið hefur verið í boði frá árinu 2009 - 700 þátttakendur

• Ágúst 2014 - maí 2015  – 108 umsóknir  
– 83 samþykktar

– 10 afskráðst til að vinna að sínu fyrirtæki 

– 8 manns vinna í fyrirtækinu sínu í hlutastarfi.   

• Aðrir hafa afskráðst af öðrum ástæðum, fengið starf eða lokið 
bótarétti sínum. 

Maí 2015 - 37 einstaklingar 



Lengd verkefna

• 3 – 6 mánaða verkefni

– 3 mánaða verkefni eru verkefni sem 
viðkomandi hefur sinnt áður, til dæmis unnið 
við áður eða eru í beinni samkeppni.

– 6 mánaða verkefni snúast um nýnæmi eða 
nýsköpun af einhverju tagi sem þarfnast meiri 
þróunarvinnu og þar af leiðandi meiri tíma. 

• 56 þriggja mánaða samningar

• 27 mánaða samningar.



Verklag

• Verklag

– Sótt er um rafrænt á heimasíðu VMST

– Kynningarfundur, viðtöl og eftirfylgni

– Skýrsluskil og í lokaviðtali

– Fræðsla  

– Samstarf við Nýsköpunarmiðstöð Íslands og 

Atvinnuþróunarfélögin um land allt  



Sólskinssögur 



Sælkerasinnep Svövu 



Karolinafund 



Takk fyrir !


