
Sókn í erlenda sjóði 

 

Þjónusta Vísinda- og nýsköpunarsviðs 



Erlend sjóðasókn 

Sókn Háskóla Íslands í erlenda sjóði og erlent samstarf, sérstaklega Evrópusamstarf, ásamt eflingu samstarfs Háskólans við atvinnulífið. Kynning 

á samkeppnissjóðum, aðstoð við gerð umsókna,rekstur verkefna, fjárhagsáætlanir og –uppgjör.  

Stjórn samstarfs rannsóknastjóra sviða. Þjónusta vegna umsókna um erlenda styrki (t.d. Horizon 2020, Nordforsk, NIH/NSF og Menntaáætlun 

Evrópusambandsins): 

•Kynningar á styrkjamöguleikum í samstarfi við rannsóknastjóra sviða. 

•Sendar út tilkynningar um umsóknarfresti reglulega. 

•Upplýsingar um sóknarstyrki sendar öllum sem sótt hafa um erlenda styrki. 

•Listi yfir samþykkt erlend verkefni á vefsíðu sviðsins, uppfærður reglulega. 

•Styrkjadagatal uppfært reglulega. 

•Aðstoð við gerð umsókna. 

•Aðstoð við rekstur og stjórnun verkefna. 

 

Vakin er athygli á því að starfsmenn og nemendur Háskóla Íslands hafa einnig aðgang að Research Professional – öflugum gagnagrunni 

um styrktækifæri um allan heim 

 

Nánari upplýsingar veita Ásta Sif Erlingsdóttir, astasif@hi.is og Úlfar K. Gíslason, ulfarg@hi.is  

 

http://www.hi.is/rannsoknir_og_samstarf/horizon_2020
http://www.hi.is/rannsoknir_og_samstarf/horizon_2020
http://www.hi.is/rannsoknir_og_samstarf/adstod_vid_umsoknir
http://www.hi.is/rannsoknir_og_samstarf/rekstur_verkefna
http://www.hi.is/rannsoknir_og_samstarf/fjarmalaaaetlanir
http://www.hi.is/rannsoknir_og_samstarf/fjarmal_og_uppgjor
http://www.hi.is/rannsoknir_og_samstarf/styrkjadagatal
https://www.researchprofessional.com/
mailto:astasif@hi.is
mailto:ulfarg@hi.is


Sjóðasókn – skipting verka frá og með 2008  

Vísinda- og nýsköpunarsvið 
– sókn í erlenda sjóði 

Rannsóknastjóri VoN- 
innlendir sjóðir 

Rannsóknastjóri 
Hugvísindasviðs – 

innlendir sjóðir 

Rannsóknastjóri 
Menntavísindasviðs – 

innlendir sjóðir 

Aðrir: 

Fjármálastjóri , 
fulltrúar vísindasviðs, 

miðstöð um 
framhaldsnám – 

ráðgefandi um fjármál, 
umsýslu með mati á 
vísindamönnum og 

upplýsingar um 
doktorsnámið 

Rannsóknastjóri 
Félagsvísindasviðs – 

innlendir sjóðir 

Rannsóknastjóri 
Heilbrigðsvísindasviðs- 

innlendir sjóðir  
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Samstarf við rannsóknastjóra sviða 

 

• Fundir með rannsóknastjórum sviða 2 í mánuði 

• Fundir með stærri hópi ca. 4 sinnum á vetri 

• Gerð sameiginlegra verkferla sem tengjast sjóðasókn 

– T.d. Um rekstur verkefna, undirskriftir o.fl. 

• Annað, sem kemur upp 
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Umsóknir til ESB 

• Upplýsingar um Horizon 2020 og aðrar alþjóðlegar áætlanir 

• PIC nr. HÍ 999 88 42 46 

• Aðstoð við að finna hugmynd farveg 

• Leiðbeiningar um samstarf og samstarfsaðila 

• Gerð fjárhagsáætlunar 

• Útfylling eyðublaða 

• Yfirlestur umsókna  
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Aðrar áætlanir (2014-2020) 
 

• Cost – styrkir fundi vísindamanna - ekki verkefni 

• NordForsk og Nordic Innovation 

• Bandarískir sjóðir – NSF og NIH 

• Erasmus+ 

• Menningaráætlun 

• Media 

• Lýðheilsuáætlun 

• Smærri og tímabundnari áætlanir/verkefni 



Sóknarstyrkir RANNIS 

• Hægt er að sækja um ferðastyrk til undirbúnings umsóknar, 

styrk vegna umsóknarskrifa og ráðgjafaþjónustu eða styrk 

vegna undirbúnings verkefna undir íslenskri verkefnastjórn 

-  ferðastyrkur 200.000 

-  til umsóknaskrifa 250.000 

-  til undirbúnings verkefna með íslenskri  

   verkefna stjórn 500.000 
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Rekstur verkefna 

• Samningaviðræður 

• Styrksamningur + samstarfssamningur 

• Fjármálaskýrslur + framvinduskýrslur 

• Lokaskýrslur + endurskoðun 



Samningaviðræður 

• Stuttur tími og litlar breytingar frá umsókn 

• Samningur gerður við stofnun og stofnun því 

ábyrg – fjármálastjóri undirritar samninga 

• Hafa fjármál í huga til að koma í veg fyrir 

breytingar á samningi síðar 



Styrksamningur 

• FP7 – stuttur samningur og margir viðaukar 

• Horizon 2020 – langur samningur og engir 

viðaukar 

• Inniheldur lagalegar skuldbindingar styrkhafa og 

fjármálareglur. Einnig hugverkareglur og 

ákvæði um opinn aðgang 



FP7 vs                              H2020 

 



Samstarfssamningur 

• Samningur þátttakenda í verkefni um samstarfið 

• Lögfræðingur Vísinda- og nýsköpunarsviðs les 

samning 

• Ef að HÍ leiðir verkefni þá kemur lögfræðingur að gerð 

samnings 

• Tekur á hugverkamálum og aðgangi að 

rannsóknagögnum 



Fjármálaskýrslur 

• Margir koma að fjármálaskýrslu verkefnis 

• Fjármálasvið, bókhald, launadeild, 

rannsóknastjórar sviða 

• Á 12 – 18 mánaða fresti í ESB verkefnum 

• Skýrsla um notkun fjármagns ásamt 

uppgjörsblaði 



FP7 Form C 

fjármálauppgjör 
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• Rekjanlegt í hreyfingalista/launalista 

• Styrkprósenta mismunandi eftir 

flokkum, 50% - 75% - 100% 

• 20% eða 60% Overhead 

• Undirritað af fjármálastjóra HÍ 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Extensions+Repository/General+Documentation/Legal+documents+for+implementation/Model+grant+agreement/General/fp7-ga-annex6-cp_en.pdf


Horizon 2020 Uppgjör 



Lokaskýrsla og endurskoðun 

• Ítarlegri skýrsla en milliuppgjör 

• Framvinda og fjármagnsnotkun 

• Vottorð endurskoðanda ef >325.000€ 

• Endurskoðunarréttur 5 ár eftir að verkefni lýkur í 

FP7 og 2 ár eftir lokagreiðslu í Horizon 2020 



 

Spurningar 


