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Uppbygging á NATURA 2000 samstarfsneti á íslandi og innleiðing vistgerða- og 
fuglatilskipana ESB
Viðtakandí aðstoðar: Náttúrufræðistofnun og Landmælingar
Markmið verkefnisins er að styrkja getu íslands til að greina og flokka dýra- og fuglategundir sem 
og vistgerðir sem vernda þarf í samræmi við tilskipanir Evrópusambandsins. Keyptur verður 
tækjabúnaður að verðmæti 850.000 € að undangengnu útboði sem framkvæmdastjórn ESB 
heldur utan um. Jafnframt verður beinn styrkur veittur að upphæð 2.835.000 € til framkvæmdar 
verkefnisins, sem verður varið til ráðningar tímabundins starfsfólks og verktaka.
Heildarstyrkur: 3.685.000 €

• Hagtölur t samræmi víð reglugerðir 2223/1996 og 479/2009 um þjóðhagsreikninga
Viðtakandi aðstoðar: Hagstofa íslands
Markmið verkefnisins er að efla hagtölugerð á sviði þjóðhagsreikninga til að unnt sé að bæta 
stefnumótun á sviði efnahags- og peningamála. Veittur er 825.000 € beinn styrkur til 
Hagstofunnar til að framkvæma verkefnið í samstarfi við hagstofur annarra Evrópuríkja og 
EUROSTAT, hagstofu Evrópusambandsins. Hagstofan mun ráða nýtt starfsfólk tímabundið til að 
sinna verkefninu.
Heildarstyrkur: 825.000 €

• Uppbygging á rannsóknastofum og gæðakerfi vegna matvælaeftirlits
Viðtakandi aðstoðar: Óákveðið
Markmið verkefnisins er að bæta hæfni og getu íslands til að uppfyila evrópska löggjöf á sviði 
matvælaöryggis. Framkvæmdastjórn ESB mun standa fyrir útboði til kaupa á tækjum og búnaði til 
að framkvæma nauðsynlegar rannsóknir og prófanir. Augiýst verður eftir sérfræðingum til að 
veita þjálfun í notkun tækjanna og framkvæmd ofangreindra rannsókna (twinning). Enginn beinn 
fjárstuðningur er veittur.
Heildarstyrkur: 1.900.000 €

• Þýðingar á ESB gerðum, þjálfun túlka og stuðníngur við uppbyggingu á innviðum fyrir 
túlkanám við Háskóla íslands
Viðtakandi aðstoðar: Utanríkisráðuneytið og Háskóli ísiands
Markmið verkefnisins er annars vegar að halda áfram þýðingum á löggjöf Evrópusambandsins og 
hins vegar að kaupa tæki og búnað sem er nauðsynlegur til að hefja túikanám við Háskóla íslands. 
Veittur er beinn styrkur að upphæð 1.414.000 € til þýðingavinnunnar og auglýst verður eftir 
tilboðum í uppsetningu túlkaklefa og búnaðar til þjáffunar í ráðstefnutúlkun við HÍ að upphæð 
86.000 €.
Heildarstyrkur: 1.500.000 €

• Jarðvangur - þróunaráætlun fyrir Eyjafjallajökulssvæðið
Viðtakandi aðstoðar: Háskólafélag Suðurlands
Markmið verkefnisins er að þróa áætlun til eflingar atvinnu- og byggðaþróunar á 
Eyjafjalíajökulssvæðinu. Sérstaklega er horft til þess að nýta einstaka jarðsögu svæðisins til 
eflingar ferðaþjónustu á heilsársgrunni. Átak verður gert í fræðslu og kynningarmálum sem og 
stefnumótun og upplýsingagjöf fyrir svæðið í heiid. Veittur er beinn styrkur að upphæð 560 þús. 
€ en verkefninu er m.a. ætlað að veita innsýn í og styrkja þekkingu á regluverki 
Byggðaþróunarsjóðs Evrópusambandsins (ERDF).
Heildarstyrkur: 560.000 €



Menntun fyrir fleiri og betri störf. Víðtækar aðgerðir til að efla menntunarstig og atvinnu
Viðtakandi aðstoðar: Fræðslumiðstöð atvinnulífsíns
Markmið verkefnisins er að efla fullorðinsfræðslu fyrir fólk með litla eða enga formlega menntun 
og auka þar með möguleika þess á vinnumarkaði. Veittur er beinn styrkur m.a. til stefnumótunar, 
þarfagreininga og þróunar aðferða og tóla við vottun á þekkingu og hæfni starfsmanna. 
Fræðslumiðstöðin ræður íslenska sérfræðinga til verkefnisins, sem er m.a. ætlað að veita innsýn i 
og styrkja þekkingu á regjuverki Félagsmálasjóðs Evrópusambandsins (ESF).
Heildarstyrkur: 1.875.000 €

Tæknllegur stuðningur við NIPAC skrífstofuna og óráðstafað fé.
Viðtakandi aðstoðar: Utanríkisráðuneytið
Evrópusambandið veitir enga beina styrki til reksturs NIPAC skrifstofunnar í utanríkisráðuneytinu 
en gert er ráð fyrir að hægt verði að bjóða út ýmsa þjónustu sem tengist utanumhaldi með IPA 
styrkjunum hér á landi. Meðal verkefna sem skilgreind hafa verið eru kaup á aðstoð við 
umsækjendur, fýsileikakannanir, eftirlit með framvindu verkefna, ráðgjöf varðandi stefnumótun, 
upplýsingagjöf o.fi. Hluti þessa fjár er ætlaður til að styðja einstaka landshluta í tengslum við 
möguleg verkefni.
Heildarstyrkur: 1.655.000 €


