
Kynning á sjóðnum 2021



Matvælasjóður

Matvælasjóður er sjóður á vegum 
Atvinnuvega- og nýsköpunar-

ráðuneytisins með það hlutverk að 
styrkja þróun og nýsköpun við 

framleiðslu og vinnslu matvæla úr 
landbúnaðar- og sjávarafurðum. 

Matvælasjóður var stofnaður með 
lögum nr. 31, í apríl 2020.



Stefna Matvælasjóðs

• Áhersla er á nýsköpun, sjálfbærni, verðmætasköpun og samkeppnishæfni

íslenskrar matvælaframleiðslu um land allt.

• Horft er til að stuðningur við matvælaframleiðslu verði sem næst uppruna

hennar.

• Sjóðurinn fylgir eftir heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna.

• Í þessum tilgangi styrkir sjóðurinn verkefni og rannsóknir einstaklinga og lögaðila.



Hvernig verkefni?

• Markmið sjóðsins er að ná til verkefna á öllum 
stigum, allt frá hugmyndum til 
markaðssetningar og hagnýtra rannsókna. 

• Sjóðnum er einnig heimilt að styðja við 
vöruþróun og markaðssókn á erlendum 
mörkuðum. 

• 4 styrkjaflokkar



Yfirlit styrkjaflokka
Yfirlit yfir flokka Bára Kelda Afurð Fjársjóður

Fyrir hverja?
Einstaklinga og lögaðila 

með árlega veltu undir 300 

m.kr.

Alla lögaðila. Alla lögaðila.
Lögaðila að frátöldum 

opinberum aðilum.

Tilgangur

Að kanna fýsileika, greina 

eða útfæra hugmynd 

tengda íslenskum 

matvælum og afurðum 

þeim tengdum.

Að afla nýrrar þekkingar 

sem stuðlar að 

nýsköpun, sjálfbærni, 

verðmætasköpun og 

samkeppnishæfni 

íslenskra matvæla og 

afurðum þeim tengdum.

Að þróa afurðir sem auka 

nýsköpun, sjálfbærni, 

verðmætasköpun og 

samkeppnishæfni 

íslenskra matvæla.

Að styrkja 

markaðsinnviði og 

markaðssókn afurða 

tengdum íslenskri 

matvælum.

Hámarks 

tímalengd
6 mánuðir. 12 mánuðir. 12 mánuðir. 12 mánuðir.

Hámarksstyrkur 3 m.kr. 30 m.kr. 30 m.kr. 30 m.kr.

Mótframlag Nei.

Að lágmarki 20% af 

heildarkostnaði 

verkefnis.

Að lágmarki 30% af 

heildarkostnaði 

verkefnis.

Að lágmarki 50% af 

heildarkostnaði 

verkefnis.



Ferlið

6. júní 
Umsóknarfrestur

Júní/ Júlí

Yfirferð umsókna 
og mat fagráða  

Ágúst 

Tillögur lagðar 
fyrir ráðherra 

Ágústlok

Úthlutun



Úthlutun og samningar

• Gert er ráð fyrir að úthlutun geti
orðið í lok ágúst

• Styrkegar verða boðaðir til
samninga um verkefnin



Mikilvægt

•



Frekari upplýsingar

• Matvælasjóður.is

• Handbókin

• Sérfræðingar Matvælasjóðs svara

spurningum í gegnum tölvupóst

matvaelasjodur@anr.is

https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/MatvAelasjodur/Handb%c3%b3k_lokadr%c3%b6g.pdfhttps:/www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/MatvAelasjodur/mvs_handbok.pdf
mailto:matvælasjodur@anr.is
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