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Nýsköpunarstefna stjórnvalda og framlag Evris
• Nýsköpunarstefna
• „Unnið verði markvisst að því að
tengja íslenskt
fjármögnunarumhverfi í
nýsköpunar- og vaxtarfyrirtækjum
við stærri fjármögnunarmarkaði,
svo sem annars staðar á
Norðurlöndum, í Bretlandi og
Bandaríkjunum“.
• „Tryggð verði áframhaldandi
þátttaka í erlendu sjóðakerfi, svo
sem styrkjum ESB til rannsókna,
þróunar og nýsköpunar“.

• Framlag Evris
• Evrópa:

• 25,4 M€
• Bretland:

• 300 K£
• Bandaríkin:

• 100 K$

Um Evris ehf
• Stofnað 19. júní 2012
• Árið 2016 hófst samstarf við alþjóðlega ráðgjafafyrirtækið Inspiralia –
Inspiralia Group
•
•
•
•

Madrid
Miami
Cambridge UK
Vínarborg

• Evris ehf er “Business Partner” Inspiralia Group á Norðurlöndum

Hvað gerum við?
1. Aðstoðum fyrirtæki í nýsköpun við að sækja erlenda styrki til
vöruþróunar og undirbúnings alþjóðlegrar markaðssetningar:
a. evrópska styrki
b. breska styrki
c. bandaríska styrki

2. Aðstoðum fyrirtæki við að tengjast erlendum fjárfestum
3. Aðstoðum fyrirtæki við tæknilega vöruþróun
4. Aðstoðum fyrirtæki við að finna erlenda samstarfsaðila.

Um evrópska styrki
• Evrópsk fyrirtæki, stofnanir, hagsmunasamtök o.fl. geta sótt um og
fengið evrópska styrki.
• Mörg styrkjaprógrömm:
• Styrkir fyrir eitt fyrirtæki til að þróa eigin vöru
• Styrkir fyrir hóp fyrirtækja og stofnana sem vilja þróa vöru / lausn saman

• Styrkfjárhæð
• 0,5 – 10+ milljónir evra

• Forgangsmál:
• Grænar lausnir, stafrænar lausnir, heilbrigðismál

Um breska styrki
• Bresk fyrirtæki og útibú íslenskra/erlendra fyrirtækja geta sótt og
fengið. Einfalt að stofna fyrirtæki og útibú í Bretlandi.
• Tvær meginlínur:
• Eitt fyrirtæki
• Fyrirtæki og bresk rannsóknastofnun

• Styrkfjárhæð:
• 25.000 – 10+ milljón GBP

• Forgangsmál:
• Ýmiskonar IT/gervigreind, lausnir fyrir „öldrunarsamfélag“, heilsa og næring,
grænar lausnir, samgöngur og iðnaðarframleiðsla.

Um bandaríska styrki
• Fyrirtæki í Bandaríkjunum þar sem eignarhald er að meirihluta í eigu
þarlendra ríkisborgara eða fólks með Græna kortið.
• Tvær meginlínur:
• Eitt fyrirtæki
• Fyrirtæki í samstarfi við rannsóknastofnun eða háskóla.

• Styrkfjárhæð:
• 50.000 – 3.0 milljónir USD

• Stærstu sjóðir:
• National Science Foundation (NSF), National Institutes of Health (NIH),
Varnarmálaráðuneytið (DoD), flugherinn (AFWERX) o.m.fl.

Tengja við erlenda fjárfesta
• Pörun gegnum rafrænan gagnagrunn - GRECA
• Uppistaðan er mið-evrópskir fjárfestar en hópurinn stækkar ört
• Íslenskum fjárfestum velkomið að skrá sig
• 1200 + fjárfestar
• Vísisjóðir
• Fagfjárfestar
• Fjölskyldusjóðir

Hvað hentar best fyrir þitt fyrirtæki?
• Erlendir styrkir henta fyrirtækjum:
• Sem eru að þróa einstaka vöru sem á erindi á alþjóðlega markaði.
• Hafa á að skipa öflugu teymi.

• Erlendir fjárfestar hafa áhuga á fyrirtækjum:
• Sem eru (helst) með fullbúna vöru/r og hafa sannað sig á einhverjum
mörkuðum.
• Hafa á að skipa öflugu teymi

• Hvoru tveggja?

Hvernig?
Ókeypis
• Fundur með Evris
• Útbúa kynningu (e. Pitch-deck)
• Sérfræðingar yfirfara og meta
möguleika á styrkjum
• Rafrænn gagnagrunnur metur
á möguleika á pörun við
fjárfesta

Greiðslur
• Samningur undirritaður
• Vinna við umsókn hefst
• Þ.m.t. samskipti við viðeigandi
stjórnvöld (t.d. ESB)

• Vinna við að undirbúa fjárfesta
gögn hefst
• Þ.m.t. tengingar við fjárfesta

Árangur – stórir styrkir
2020
•
•
•
•
•

2018
ORF Líftækni = 2.5 M€
Greenvolt = 1.9 M€
Laki Power = 2.5 M€
STRAX Group = 300 K£
Traust ehf = 50K$

2019
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Curio = 2.0 M€
Carbon Recycling = 1.8 M€
DT Equipment = 1.4 M€
Genís = 2.2 M€
Skaginn 3X = 2.2 M€

2017
Kerecis = 3.0 M€
Oz = 2.5 M€
SAGA Natura = 1.6 M€
NeckCare = 50K$

• Aurora Seafood = 1.7 M€

Árangur – litlir styrkir
• Activity Stream, Aurora Seafood,
Genís, Skaginn3X, Men&Mice,
DTE, DoHop, Epiendo, SideKick
Health, eTactica, StálsmiðjanFramtak, Jakar, Kjarnar, Ekkó
toghlerar, Saga Natura, Pólar
toghlerar, Erki tónlist, Info
Mentor, GeoSilica, Memento,
Navis, Fisheries Technologies,
Taramar, Medilync, SarEye,

• Þula, Keynatura, Seafood IQ,
IceCal, Curio, Asco Harvester,
Naust Marine, Seagem, Platome,
Oz, D-Tech, Syndis, Mussila,
Valka, Hefring, Svarmi, Flygildi,
Grid, Solid Clouds, Greenvolt,
Cool Wool Box, Sidewind,
Iceland Protein, Claim Detect,
Traust Technologies, xxxx
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