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Landsmennt: Fjöldi fyrirtækjastyrkja 
2001-2015
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2001 54

2002 102

2003 80

2004 94

2005 50

2006 79

2007 63

2008 60

2009 83

2010 77

2011 108

2012 141

2013 105

2014 153

2015 149

1398



Framh.: fyrirtækjastyrkir

• Fyrirtækjastyrkjum fjölgar aftur á þessu ári en 
það sem af er árinu er verkefnafjöldinn 
kominn í 138 verkefni. Flest hafa verkefnin 
verið 153 á einu ári en það var árið 2014.

• Sjómennt er mun minni sjóður en þar hefur 
verkefnum fjölgað mikið á milli ára. Samtals 
árið 2015 og það sem af er árinu 2016 eru 
verkefnin orðin 19. Árið 2014 var afgreitt eitt 
verkefni hjá útgerðarfyrirtæki.
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Landsmennt: Hlutfallslegur kostnaður 
fyrirtækjastyrkja eftir atvinnugreinum 2015
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Landsmennt: Styrkir til fyrirtækja og 
aðildarfélaga út frá fjölda 2015
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Landsmennt/Sjómennt: 
Verkefni í fiskvinnslu á landi og á sjó

• Spennandi skipulag fræðsluverkefna, samstarf 
símenntunarmiðstöðva, framhaldsskóla, 
fyrirtækja og Landsmenntar/Sjómenntar. 
Fyrsta verkefnið fór af stað í kjölfar átaks í 
fræðslumálum á Norðurlandi vestra.

• Framhald fræðslu í kjölfar raunfærnimats.

• Samstarfið við fyrirtækin grundvöllur fyrir því 
að vel tekst til. 
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Landsmennt; fiskvinnsla

• Samstarfsaðilar unnu að því að koma á fisktækninámi í 
kjölfar raunfærnimats, samstarf Fisk Seafood ehf. 
Farskólans- miðstöðvar símenntunar á Norðurlandi vestra, 
Fjölbrautarskóla Norðurlands vestra og Fisktækniskólans í 
Grindavík með stuðningi Landsmenntar.

• Eftir raunfærnimat var starfsmönnum hjá Fisk (20 manns 
skráðu sig)boðið upp á nám, alls 4 annir en þeir sem luku 
raunfærnimatinu (16 af 20) fengu strax metinn hluta inn í 
námið. 

• Einstaklingar gátu nýtt sér einstaklingsstyrki vegna 
skólagjalda og fyrirtækið fékk allt að 75% styrk frá 
Landsmennt vegna þeirra námsþátta sem það fjármagnaði. 
Þá gerði fyrirtækið sínum starfsmönnum kleift að stunda 
námið sem stundum var á vinnutíma þeirra.
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Landsmennt; fiskvinnsla

• Núna á haustmánuðum fer samskonar verkefni af 
stað á Eyjafjarðarsvæðinu, n.t.t. Dalvík í samstarfi 
við Samherja. 

• Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar, SÍMEY stýrir 
verkefninu í samstarfi við Menntaskólann á 
Tröllaskaga og Fisktækniskólann.

• Áhersla lögð á Grunnmenntaskólann (SÍMEY) og 
einstaka faggreinar (Menntaskólinn á Tröllaskaga) 
í kjölfar raunfærnimats.

• Sami háttur hafður á fjármögnun og í Skagafirði 
með stuðningi Landsmenntar.
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Sjómennt; Sjósókn, tækifæri og 
áskoranir  til mennta í sjávarútvegi

• Sjósókn, verkefni ætlað sjómönnum sem ekki hafa lokið 
framhaldsskóla (oftast þeir sem starfa sem hásetar og 
bátsmenn um borð í íslenskum fiskiskipum). Hófst 2015.

• Ákveðin vinna við aðlögun ýmissa námsgreina að 
fjarkennslu  þurfti að eiga sér stað í byrjun og var hún 
fjármögnuð af Sjómennt.

• Boðið upp á raunfærnimat í ýmsum greinum sem tengjast 
sjávarútvegi, námskeið í fiskvinnslu og einnig Menntastoðir 
(námskr. FA) í fjarnámi ásamt náms-og starfsráðgjöf.

• Samstarfsaðilar Sjósóknar: Sjómennt, SÍMEY (sem stýrði 
verkefninu), IÐAN-fræðslusetur, MSS, Mímir – símenntun, 
Viska-fræðslu og símenntunarmiðstöð Vestmannaeyja og 
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (vegna raunfærnimats)
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Sjósókn!

Boðið upp á raunfærnimat í eftirfarandi greinum:

 Iðngreinum eins og t.d. Vélstjórn, netagerð, 
vélvirkjun og matreiðslu.

Starfsnámsgreinar eins og matartækni og 
matsveinn.

Skipstjórn á B stigi (45 m.skip)

Fisktækni – fiskveiðar og fiskvinnsla

Almennar bóklegar greinar.
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Sjósókn!

• Um 130 sjómenn fóru í gegnum raunfærnimat í hinum 
ýmsu greinum og var þátttakan mest á 
Eyjafjarðarsvæðinu. Einnig var góð þátttaka á 
Suðurnesjum. Samstarf var við fyrirtækin Samherja, 
Þorbjörn, Vísi, HB Granda og Ísfélagið.

• Þátttaka í námi í kjölfar raufærnimats var einnig mest á 
Eyjafjarðarsvæðinu. Best var skráning í Menntastoðir 
en þar hófu 27 manns nám. 

• Óhætt að segja að þetta verkefni hafi skipt sköpum í 
tenglsum við að koma á námi fyrir sjómenn og hafa 
fyrirtækin einnig séð hag sinn í því að taka virkan þátt.
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Menntun skapar tækifæri!
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