


Vaxtarsamningur Vesturlands 2006-2009 

• Áhersla á klasa og samstarf 

• 16 aðilar í stjórn;  

5 í framkvæmdaráði 

• Fjárhags- og stjórnsýslulega 

sjálfstæð eining 

• Verktakasamningur  

við SSV 

 

Háskólasetur 
Snæfellsness 



Vaxtarsamningur 2010-2014 

 
Vaxtarsamningur gerður beint milli landshluta-

samtaka og ríkis með um 25 m.kr. framlagi á ári. 

 

Samningur fyrir árið 2014 var gerður til eins árs 
vegna þess að unnið er að samþættingu fjármagns 

til Vaxtarsamninga/Menningarsamninga og fleiri 
framlaga frá ríki til landshluta.  

(Vonast er til að samningar á næsta ári  
verði gerðir til lengri tíma) 



Vaxtarsamningur 2010-2014 
Markmið 

1. Nýsköpun og tækniþróun sem drifin er áfram af náttúr-
legum aðstæðum, öflugum þekkingarsetrum og háskóla-
starfi á Vesturlandi. 

2. Efling og leit að möguleikum sem tengjast starfsemi og 
þjónustu við stóriðjuna á Grundartanga með sérstaka 
áherslu á þekkingarstarfsemi. 

3. Sjálfbær ferðaþjónusta tengd sagnaarfi Vesturlands. 
Áhersla lögð á samtvinnun náttúruverndar, ferðaþjónustu 
og menningarstarfs. 

4. Matvæli og svæðisbundnar auðlindir Vesturlands. M.a. 
verði stutt við nýjar eldisgreinar á sjó og landi, vöruþróun 
og markaðssetningu afurða. 

5. Efling útflutningsgreina og alþjóðlegrar fjárfestingar og 
þátttaka í alþjóðlegum verkefnum. 



Sérstök áhersluverkefni 
- m.a. tengt sóknaráætlun 20/20 - 

• Fab-lab smiðja á Akranesi 

• Þróunarsetur í þörungaræktun 

• Frumkvöðla- og þróunarsetur við háskólana og 

þekkingarsetrin 

• Svæðisbundin hagsmunafélög/verkefni 

• Verkefni tengd afþreyingu í ferðaþjónustu 

• Matarsmiðja í Borgarnesi 

• Gagnaver á Vesturlandi 

• Efling Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls 

• Öndvegisverkefni í Dölum „Hittu heimamanninn“ 

• Stuðningur við markaðstengd verkefni  

Markaðsstofu Vesturlands  

• Nokkur verkefni tengd héraðstengdum 

mat – markaðssetningu og vöruþróun. 

• Nokkur verkefni um nýtingu sjávarfangs 

• Snorrastofa 

• Samstarf við Útflutningsráð um kynningu 

Vesturlands fyrir alþjóðlegum fjárfestum 

• Þátttaka í alþjóðlegum verkefnum sem 

tengjast áherslum samningsins. 



Vaxtarsamningur Vesturlands 2010-2014 

• Samningur milli SSV og 
iðnaðarráðuneytis 

 

• Skilgreint sem verkefni á  

      ábyrgð SSV 

 

• SSV annast framkvæmd, gerir 
tillögur um verkefni og aðstoðar 
við gerð umsókna 
 

• Verkefnisstjórn: 

 

– Helga Guðjónsdóttir form.) 

– Sveinn Pálsson 

– Guðsteinn Einarsson 

– Rakel Óskarsdóttir 

– Hallfreður Vilhjálmsson 

 



Hver getur sótt um stuðning? 

• Einstaklingar, félög, fyrirtæki, sveitarfélög 

• Samstarfsverkefni – klasar 

• Skýr tenging við atvinnuþróun og nýsköpun 

• Skýr tenging við Vesturland 

 



Hvar er hægt að fá upplýsingar? 

• Heimasíða www.vaxtarsamningur.is 

• Þar eru upplýsingar og umsóknareyðublöð 

• Ólafur Sveinsson, sími 433 2310 

• Anna Steinsen, sími 433 2310  

 

http://www.vaxtarsamningur.is/

