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Minnísblad: Frumvarp tíl laga um íslandstofu

í tengslum við frumvarp íil laga um íslandsstofu sem nu er til umfjöllunar hjá utanríkismálanefnd 
víljum við, fyrir hönd Nýsköpunarmiðstððvar íslands gjarnan koma eftirfarandi á íramfæri við

Nýsköpunarmíðstöð íslands er leiðandi á sviði tækniþróunar og nýsköpunar í nánu samstarfi við 
islenskt atvinnuííf Þannig vinmir Nýsköpunarmiðstöð að þvC að auk fjölbreytni ísíensks atvinnulífs og 
styrkja samkeppnisstöðu þess. Nýsköpunarmiðstöð vinnur með íslenskum fyrirtækjuin á íveimur 
megin sviðum:

• Á „NMÍ Tækni“ starfar á svíði bygginga og mannvirkja, framleiðslu, líf- og efnistækni, 
efiiagreininga og orku. Áherslur NMÍ Tækni miða að því að endurspegla þörf íslensks iðnaðar 
íyrir þjónustu,rannsóknirogþróun á þessumfagsviðum.

• Impra á Nýsköpunarmiðstöð býður upp á öfluga stuðningsþjónustu og þekkingarmiðlun fyrir 
frumkvöðla og sprotafyrirtæki. Á vegum Impru á Nýsköpunarmiðstöð er unnið mikið starf 
með fyrirtækjum um allt land á breiðu sviði framleiðsluiðnaðar, þjónustu, ferðaþjónustu og 
skapandi greina, StuðrangsverkeiFni Nýsköþunarmiðstöðvar eru w.á. á sviði vöru- og 
þjónustuþróunar, ýmis konar úrbóta í rekstri, Qármáium svo og verkefni á sviði 
markaðssóknar og útrásar*

Mikilvægt er að nýta þá sérhæfmgu sem byggð hefur verið upp í tengslum við öflugt starf á sviði 
tækni, nýsköpunar, og viðskiptaþróunar á vegum Nýsköpunarmiðstöðvar og efla hana enn frekar með 
því að bæta sérhæfðri þjónustu Íslandsstoíu við þá keðju stuðningsaðgerða sem þegar er íyrir hendi.

Við teljum mikið framfaraspor að til verði öflug stuðningsstofnun við utflutiiings- og markaðsstarf 
íslenskra fyrirtækja, Mikiivægt er að fyrirtæki hafl greiðan aðgang að ráðgjöf og stuðningi sem 
auðveldar markaðssókn þeirra strax frá upphafí viðskiptaþróunar. Það er ekki síður mikilvægt að 
fyrirtækjum sé gert kleift að byggja upp þekkingu á markaðsstarfí og ótflutningi innan íyrirtækjanna 
sjáJfra.

Það er von okkar að með stofnun íslandsstofu verði til vettvangur fyrir serþekkingu og reynslu á sviði 
markaðsmála og útflutnings sem nýst getur í því starfí sem unníð er að hálfu Nýsköpunarmiðstöðyar 
um allt íand og mikilvægt er að samstarf Islandsstofu og Nýsköpunarmiðstöðvar verði virkt og öflugt 
strax frá upphafi. Virkt samstarf, upplýsingamiðlun, faglegt samrað og samræming stuðningsaðgerða 
á milli aðiía sem vinna að framgangi nýsköpunar og viðskiptaþróunar með tslenskum fyrirtækjum, er 
forsenda öflugs stuðnings í þeirra þágu. Til þess að svo megi verða er mikilvægt að fonnlegur 
samráðsvettvangur þessara aðiía sé til staðar.
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