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Impra nýsköpunarmiðstöð:

Markviss þjónusta og stuðningur
skilar árangri

rekstri og greiða fyrir vexti og viðgangi lítilla og meðalstórra
fyrirtækja. Starfsemi Impru hefur nú verið bundin í lög og því
er það nú hlutverk Impru að vinna að nýsköpun og
tækniþróun í samræmi við lög um opinberan stuðning við
tækniþróun og nýsköpun í þágu atvinnulífsins. 

Opnun Impru á Akureyri árið 2002 var mikilvægur áfangi
sem efldi mjög tækifæri Impru til að vinna með frumkvöðlum
á landsbyggðinni að þróun margskonar viðskiptahugmynda. 

Starfsstöðvar Impru eru í Reykjavík og á Akueryri en lögð
er áhersla á að fyrirtæki og einstaklingar á landinu öllu hafi
greiðan aðgang að þjónustunni sem er að mestu gjaldfrjáls. 

Nýsköpun er forsenda fjölbreytni og sterkrar sam-
keppnisstöðu í íslensku atvinnulífi. Á Íslandi, eins
og annars staðar í heiminum, eru lítil og meðal-
stór fyrirtæki uppspretta nýsköpunar og efnahags-
legrar endurnýjunar og þau skapa flest ný atvinnu-
tækifæri. 

Lítil og meðalstór fyrirtæki gegna mikilvægu
samfélagslegu hlutverki og þau eru forsenda
byggðaþróunar. Lítil og meðalstór fyrirtæki eru
afar mikilvæg umhverfi sínu en þau eru jafnframt
ákaflega viðkvæm fyrir breytingum sem kunna að
verða í hinu ytra umhverfi. Því er mjög mikilvægt
að frumkvöðlar og lítil og meðalstór fyrirtæki hafi
greiðan aðgang að faglegum stuðningi, hvatningu
og aðstoð. Hlutverk Impru nýsköpunarmiðstöðvar
er einmitt að veita slíkan stuðning og hvatningu. 

Impra nýsköpunarmiðstöð hefur nú starfað í
sjö ár. Á þessum árum hafa þjónusta og verkefni
Impru tekið miklum breytingum og aukist og eflst.
Þrátt fyrir ýmsar áherslubreytingar og þróun í starfi
Impru er inntak og tilgangur starfseminnar sá sami

Meðal  efn is :
Sóknarbraut

Röð fjögurra námskeiða fyrir frumkvöðla og 
þá sem reka fyrirtæki

Frumkvöðlasetur Impru
Árangur á heimsvísu

Ungir frumkvöðlar
Námskeið sem eflir frumkvöðlakraft ungs fólks 

í dreifðari byggðum

Upplýsingasetur um hugverkaréttindi
Aðgengi að gagnabönkum og aðstoð við leit

verður veitt hjá Impru á Akureyri

Evrópumiðstöð Impru:

Innovation Relay Centre
á Íslandi 
Evrópumiðstöð Impru á Iðntæknistofnun aðstoðar íslensk fyrirtæki
og stofnanir við að afla upplýsinga um nýja tækni. Miðstöðinn er
hluti af evrópusku samstarfsneti sem hefur það megin markmið að
stuðla að nýsköpun og yfirfærslu á tækni og þekkingu milli landa
í Evrópu. 

Í gegnum netverkið hefur Evrópumiðstöð aðgang að gagna-
grunni sem hefur að geyma mikin fjölda af tæknitilboðum og
óskum. Gagnagrunnin er hægt að nálgast á heimasíðu okkar
www.evropumidstod.is og þar er einnig hægt að gerast áskrifandi
og fá send til sín reglulega upplýsingar um nýja tækni.

Sóknarbraut:

Að hrinda nýjum frumkvöðlaverk-
efnum í framkvæmd
Sóknarbraut er röð fjögurra námskeiða sem tengjast hagnýtri kennslu og þjálfun fyrir frumkvöðla og
þá sem eiga eða reka minni fyrirtæki. Sóknarbraut er nýjung hjá Impru nýsköpunarmiðstöð og hófst
fyrsta námskeiðið á Akureyri 7. febrúar síðastliðinn.  

Á þessu fyrsta námskeiði, þar sem farið er yfir ýmsa grunnþætti varðandi rekstur fyrirtækja og
það að hrinda nýjum verkefnum í framkvæmd, eru 16 nemendur. Allir vinna þeir við þróun ákveð-
inna verkefna sem eru á mismunandi undirbúningsstigum, allt frá hugmyndastigi til starfandi fyrir-
tækja sem vilji er til að efla enn frekar. Þátttakendur koma úr ýmsum atvinnugreinum og er bæði um
að ræða þjónustufyrirtæki og framleiðslufyrirtæki. 

Þátttaka á þessu námskeiði fór langt fram úr væntingum og er því ljóst að mikil þörf er fyrir að-
stoð og leiðbeiningar á þessu sviði. Námskeiðinu lýkur 28. mars nk. og munu þátttakendur þá kynna
verkefni sín og framtíðaráætlanir varðandi reksturinn.  

Impra nýsköpunarmiðstöð á að auka og efla starfsemi fyrirtækja og einstaklinga um allt land. Impra er framvörður í nýsköpun á landinu öllu þar sem megin-
áhersla er lögð á að styrkja atvinnulíf með því að auka þekkingu og hæfni. Impra er miðstöð upplýsinga og leiðsagnar fyrir frumkvöðla og fyrirtæki á Íslandi. Verkefni
Impru nýsköpunarmiðstöðvar greinast í nokkur svið. Impra starfar á Akureyri og í Reykjavík.

Keldnaholti • 112 Reykjavík
Borgum við Norðurslóð • 600 Akureyri

www.impra.is

Hugvit er stærsta auðlind okkar. Hlut-
verk Impru er að auðvelda framtaks-
sömu fólki að virkja eigið hugvit.

Sóknarbraut er nú kennd á Akureyri en stefnt er að því að fara með námskeiðin víða um landið.
Næstu þrjú námskeið undir nafninu Sóknarbraut munu fjalla nánar um fjármál, markaðsmál og
vöruþróun. 

og í upphafi. Starf Impru nýsköpunarmið-
stöðvar snýst um aðgerðir til stuðnings at-
vinnurekstri í smáum og meðalstórum fyrir-
tækjum. Markmið starfseminnar er að auð-
velda fólki að stofna til atvinnurekstrar, hlúa
að nýsköpunar- og þróunarstarfi í smáatvinnu-



Samstarfið er þegar komið á góðan
rekspöl en á síðastliðnu ári sótti Iðntækni-
stofnun um fimm CRAFT-Evrópuverkefni í
samstarfi við PERA, með þátttöku innlendra
og erlendra fyrirtækja. Árangur þeirrar
vinnu var góður og eru tvö þessara verk-
efna, CoolVan og ProPipe, að fara í gang
innan skamms. Auk þess hafa fengist styrk-
ir til verkefnanna frá öðrum aðilum, eins
og t.d. Tækniþróunarsjóði. Heildarverð-
mæti þessara tveggja verkefna er um 200
milljónir króna og er íslenski hlutinn um
40 milljónir króna.

Næsta kall eftir verkefnum verður
snemma á næsta ári og er markmið Iðn-
tæknistofnunar að halda þessu starfi áfram
og sækja um fleiri CRAFT-Evrópuverkefni í
samstarfi við íslensk fyrirtæki. CRAFT-
verkefni eru að jafnaði talin besta leið lítilla
og meðalstórra fyrirtækja inn í evrópsk
rannsóknarverkefni og með þjónustu Iðn-
tæknistofnunar ætti sú leið að vera enn
greiðfærari fyrir íslensk fyrirtæki en áður.

Nánari upplýsingar um verkefnið gef-
ur Björn Gíslason, bjorng@iti.is.

Iðntæknistofnun gerði á síðasta ári samn-
ing við PERA Innovation í Bretlandi um sam-
starf í vinnslu CRAFT-umsókna til Evrópu-
sambandsins. CRAFT-umsóknir eru sérstak-
lega ætlaðar til að styrkja rannsóknir og
þróunarstarf í litlum og meðalstórum fyrir-
tækjum í samstarfi við rannsóknastofnanir. 

PERA hefur byggt upp sérfræðiþekk-
ingu á þróun og rekstri Evrópuverkefna.
Auk þess rekur PERA samstarfsvettvang
evrópskra tækni- og rannsóknastofnana
undir nafninu i-Net en með þátttöku á
þessum vettvangi er Iðntæknistofnun gert
kleift að taka þátt í rannsóknaverkefnum á
víðari grunni en áður.
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Evrópusamstarf:

Öflugur samstarfssamningur Iðn-
tæknistofnunar og Pera Innovation

Evrópuverkefnið NISSOS:

Lykilþættir í útflutningi

Brautargengi - námskeið fyrir athafnakonur:

Ávallt vinsælt og vænlegt til árangurs

Við útskrift Brautargengiskvenna í desember sl. sagði iðnaðar- og viðskipta-
ráðherra, Valgerður Sverrisdóttir, m.a. að námið hefði sýnt sig að vera lyfti-
stöng fyrir íslenskt atvinnulíf. 

Aðsókn að Brautargengisnámskeiðum hefur sjaldan verið jafnmikil og um þessar mundir
en ný námskeið fóru af stað í lok janúar, bæði á Akureyri og í Reykjavík. Þeir þátttakendur
sem nú sitja námskeið munu útskrifast í maí. 

Brautargengi er námskeið fyrir athafnakonur sem vilja hrinda viðskiptahugmynd í
framkvæmd og hefja eigin atvinnurekstur. Milli fjögur og fimm hundruð konur hafa þegar
útskrifast af námskeiðunum og var t.d. kennt á fimm stöðum á landinu fyrir áramót, þ.e.
á Akureyri, Ísafirði, Sauðárkróki, Selfossi og í Reykjavík. Impra nýsköpunarmiðstöð held-
ur námskeiðin en þau standa í 15 vikur og kennt er einu sinni í viku. Í lok námskeiðs hafa
konurnar skilað viðskiptaáætlun.

Markmiðið með námskeiðinu er að þátttakendur vinni viðskiptaáætlun, kynnist
grundvallaratriðum stofnunar fyrirtækis og öðlist hagnýta þekkingu á þeim þáttum sem
lúta að fyrirtækjarekstri, s.s. stefnumótun, markaðsmálum, fjármálum og stjórnun.

Í könnun á stöðu og árangri Brautargengisfyrirtækja, sem framkvæmd var síðastliðið
vor, komu ýmsar áhugaverðar upplýsingar í ljós. Meðalvelta fyrirtækja Brautargengis-
kvenna reyndist vera tæplega 18 milljónir. Ef heildarniðurstöður könnunarinnar eru heim-
færðar á allt þýðið kemur í ljós að Brautargengisfyrirtæki veltu rúmlega 4 milljörðum á
ársgrundvelli og að þau hafa skapað um 3000 ársverk. Máttur Brautargengiskvenna til
atvinnusköpunar er því augljóslega mikill og árangur þeirra hefur veruleg áhrif á íslenskt
efnahagslíf.

Við útskrift Brautargengiskvenna í desember sl. sagði iðnaðar- og viðskiptaráðherra,
Valgerður Sverrisdóttir, m.a.:

„Fyrirtæki sem hafa verið stofnuð í kjölfar Brautargengisnáms eru mörg og
margvísleg og hefur námið sýnt sig að vera lyftistöng fyrir íslenskt atvinnulíf.
Nýsköpun af þessu tagi er enda ein helsta forsenda þess að unnt sé að auka
fjölbreytni og bæta samkeppnisstöðu atvinnulífsins því vel rekin fyrirtæki,
hvort sem þau eru stór eða smá, eru undirstaða öflugs efnahagslífs.“
Námskeiðsgjöld fyrir þátttakendur hafa verið niðurgreidd af Byggðastofnun, Akur-

eyrarbæ, Reykjavíkurborg, Kópavogsbæ, Mosfellsbæ, Bessastaðahreppi, Seltjarnarnesi,
Ólafsfirði, Ásahreppi, Rangárþingi ytra, Rangárþingi eystra, Skeiða- og Gnúpverjahreppi,
Vestmannaeyjabæ, Ísafjarðarbæ, Súðavíkurhreppi, Austur-Héraði, Austurbyggð og
Fjarðabyggð.

Samstarf Iðntæknistofnunar við PERA Innovation
hefur þegar skilað mjög góðum árangri.

Markmið verkefnisins var að greina lítil framleiðslufyrirtæki í eylöndum
sem hafa náð góðum árangri í útflutningi, reyna að finna sameiginlega árang-
ursþætti meðal þeirra og túlka niðurstöður þeirrar vinnu í kennsluefni frum-
kvöðlum og öðrum fyrirtækjum til eftirbreytni. 

Unnar voru tvær úttektir á framleiðslufyrirtækjum á öllum eyjunum og
voru niðurstöður þeirra úttekta notaðar til að greina sameiginlega árangurs-
þætti meðal fyrirtækjanna. Var önnur úttektin unnin á fyrirtæki sem byggði
afkomu sína á hráefni frá eyjunni en hin á fyrirtæki sem byggði afkomu sína
á eigin tækniþróun. 

Helstu niðurstöður verkefnisins eru þær að fyrirtæki sem byggðu af-
komu sína á hráefni frá eyjunni höfðu öll aðgang að gæðahráefni, kepptu á
gæðum en ekki verði og notuðu eyjuna jafnan í markaðssetningu á vöru
sinni. Fyrirtækin sem byggðu afkomu sína á eigin tækniþróun áttu það sam-
eiginlegt að frumkvöðlarnir voru allir vel menntaðir, flestir höfðu dvalist í
lengri tíma erlendis við vinnu eða nám, flestar viðskiptahugmyndirnar vökn-
uðu meðan frumkvöðlarnir voru í vinnu annars staðar og allar vörurnar eru
mjög verðmætar á meðan umfang þeirra er lítið.

Þeim sem hafa áhuga á því að kynna sér verkefnið og niðurstöður þess
frekar er bent á heimasíðu verkefnisins, www.nissos.net. Eins má hafa sam-
band við verkefnisstjóra hjá Impru, Björn Gíslason, bjorng@iti.is.

Undanfarin þrjú ár hefur Impra nýsköpunarmiðstöð tekið þátt í Evrópuverk-
efninu NISSOS: Successful Small Scale Manufacturing from Small Islands,
ásamt Viðskiptafræðistofnun Háskóla Íslands, en verkefninu lauk formlega í
síðasta mánuði. Auk Íslands tóku þátt í verkefninu Malta, Álandseyjar, Hjalt-
landseyjar, Isle of Skye og Saareema.
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Frumkvöðlasetur Impru:

Árangur á heimsvísu

Síðastliðið haust fóru sjö ungmenni frá Vesturlandi og Sauðárkróki í námsferð til Sví-
þjóðar. Námsferðin var hluti af verkefninu Ungir frumkvöðlar eða Young Entrepre-
neur Factory. Farið var til Sundsvall og Örnskölsvik í Svíþjóð þar sem íslensku ung-
mennin hittu ungmenni frá Svíþjóð, Noregi og Skotlandi. 

Öll áttu þessi ungmenni það sameiginlegt að hafa farið í gegnum frumkvöðla-
námskeið í heimalandi sínu og náð umtalsverðum árangri á því námskeiði. Í Svíþjóð
gafst krökkunum tækifæri til að kynnast hver öðrum og miðla af reynslu sinni. Fyrir lá
fjögurra daga dagskrá þar sem þeim gafst m.a. kostur á að heimsækja tækniháskóla
og fræðast um starfsemi tæknigarða þar sem markvisst er reynt að vinna að því að
vekja áhuga ungs fólks á tækni og vísindum. Einnig sátu þau námskeið sem nefnist
„Business for a day“ en það námskeið hefur verið haldið með góðum árangri í
norðurhluta Svíþjóðar. Þátttakendum var skipt upp í alþjóðlega hópa og þeim falið að
koma með sameiginlega viðskiptahugmynd sem þeir síðan ættu að framkvæma. Allt
átti þetta að gerast á einum degi; hugmyndavinna, skipulag, markaðsáætlun, verð-
lagning, framleiðsla og sala. Íslensku þátttakendurnir stóðu sig með stakri prýði og
höfðu mjög gaman af þessu öllu saman. 

Ungir frumkvöðlar - Young Entrepreneur Factory
Verkefnið Young Entrepreneur Factory er Evrópuverkefni sem styrkt er af norðurslóða-
áætlun Evrópusambandsins. Impra nýsköpunarmiðstöð stýrir verkefninu hér á Íslandi
í samvinnu við Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi og hefur Byggðastofnun styrkt
sérstaklega íslenska þátttöku í verkefninu.

Verkefnið hefur það að markmiði að þroska og efla frumkvöðlakraft ungs fólks í
dreifðari byggðum. Auk Íslands taka þátt í verkefninu Skotland, Noregur, Svíþjóð,
Grænland og Rússland en öll glíma þessi lönd við fólksfækkun í dreifðari byggðum
og erfiðleika við að halda í ungt fólk á þessum stöðum. 

Verkefnið Ungir frumkvöðlar: 

Vel heppnuð ferð ungmenna til Svíþjóðar

Í tengslum við verkefnið hafa frumkvöðlanámskeið verið haldin víða um land,
ætluð ungu fólki á aldrinum 16-20 ára, og nú hafa yfir 100 íslensk ungmenni tekið
þátt í þessum námskeiðum. Á námskeiðunum hafa ungmennin lært ýmislegt sem
lýtur að mótun viðskiptahugmynda og fyrirtækjarekstri. Evrópuverkefninu fer nú
senn að ljúka en námskeiðin verða áfram í boði fyrir sveitarfélög og aðra þá sem
áhuga hafa.

Frekari upplýsingar um verkefnið og námskeiðin veita Bryndís Haraldsdóttir,
netfang: bryndish@iti.is og Björn Gíslason, netfang: bjorng@iti.is.

Eitt af meginmarkmiðum verkefnisins „Ungir frumkvöðlar“ er að vekja áhuga
ungs fólks á frumkvöðlafræðum, tækni og vísindum.

Frumkvöðlasetur Impru hefur verið starfrækt síðan um mitt ár 1999. Sá árangur sem hefur
náðst er eins og best gerist í heiminum. Fyrirtæki sem þar hafa dvalið koma úr öllum starfs-
greinum og byggja á mismunandi tæknistigi. Það sem er sameiginlegt með þeim er að öll
eru þau nýsköpunarfyrirtæki og ekkert þeirra er í beinni samkeppni við önnur fyrirtæki hér
á landi. 

Nú hafa dvalist 24 fyrirtæki á setrinu og eru 19 af þeim enn starfandi eða hafa verið
sameinuð öðrum fyrirtækjum. Engin fyrirtæki sem stofnuð hafa verið á Frumkvöðlasetri
Impru hafa orðið gjaldþrota. 

Frumkvöðlasetur er umgjörð og umhverfi þar sem frumkvöðlum gefst kostur á að
vinna að viðskiptahugmynd sinni. Markmið þess er að efla nýsköpun og auka stuðning
við frumkvöðla með því að bjóða frumkvöðlum aðstoð og aðstöðu. 

Frumkvöðlasetur Iðntæknistofnunar býður frumkvöðlum fullbúna skrifstofu með öll-
um innréttingum og helstu tækjum. Auk þess er boðinn aðgangur að fundarherbergjum,
símsvörun, mötuneyti, ljósritun og ritaraþjónustu svo eitthvað sé nefnt. Sú aðstaða sem er
í boði er eins og best gerist hjá stórum fyrirtækjum. Einnig býðst frumkvöðlum stuðningur
og leiðbeiningar frá starfsmönnum Impru og rekstrarstjóri Frumkvöðlaseturs hefur það
hlutverk að vera frumkvöðlum innan handar og hjálpa þeim við daglega starfsemi og
framgang hugmyndarinnar. 

Starfsfólk Impru skorar á þig að líta á nýsköpun sem nauðsynlegan þátt í framtíðar-
þróun íslensks samfélags. Ef þú, lesandi góður, hefur áhuga á nýsköpun og býrð yfir ný-
sköpunarhugmynd þá erum við, starfsmenn Impru nýsköpunarmiðstöðvar á Iðntækni-
stofnun, reiðubúin að veita þér þjónustu og stuðning. 

PROMT-verkefnið:

Aukin þátttaka smærri fyrir-
tækja í evrópskum rannsókn-
arverkefnum
Evrópumiðstöð Impru er þátttakandi í þriggja ára verkefni (2005-2007) sem kall-
ast PROMPT (Peripheral Regions Oriented Measures for Promotion of Techno-
logical Intelligence) og tilheyrir 6. rannsóknaráætlun Evrópusambandsins. Verk-
efnahópurinn samanstendur af fulltrúum stofnana frá 10 eyjum/eyríkjum sem
eru hluti af sk. jaðarsvæðum í Evrópu (Peripheral Regions).

Í verkefninu er lögð áhersla á sérstakar aðgerðir sem stuðla að aukinni
ásókn og þátttöku smærri fyrirtækja í hagnýtum rannsóknarverkefnum sem til-
heyra rammaáætlunum Evrópusambandsins. 

Komið hefur í ljós að fyrirtæki á minni hagsvæðum, og sérstaklega jaðar-
svæðum í Evrópu, hafa ekki haft sama aðgengi að útboðum og verkefnum sem
boðin eru út af ESB sé borið saman við stærri efnahagssvæði á meginlandinu.
Meðal annars er rætt um að það sé vegna landfræðilegrar fjarlægðar og skorts á
fjármagni og umfangi til að geta keppt á jafnréttisgrunni við stærri fyrirtæki um
þátttöku í verkefnum.

Með PROMT-verkefninu er lagt til að þessar jaðarbyggðir starfi saman með
það að markmiði að búa til umhverfi sem auðveldi fyrirtækjum (SME) á þessum
svæðum þátttöku í FP-verkefnum með stærri fyrirtækjum og stofnunum á megin-
landinu.

Frekari upplýsingar um Prompt-verkefnið veitir Ólafur Ingþórsson, verkefnis-
stjóri Evrópuverkefna, Impru, nýsköpunarmiðstöð Iðntæknistofnunar. Netfang:
oling@iti.is.
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Handleiðsla:

Ljúfmeti úr laxahrognum 
Handleiðsla:

Hugmyndin varð að veruleika
„Ég hafði um töluvert langan tíma horft til þess að stofna eigið fyrirtæki og hefja rekstur.
Um sumarið 2003 kom ég með ómótaða hugmynd að fyrirtækinu til Impru og fékk þar
strax leiðbeiningar og aðstoð við að móta hugmyndina betur,“ segir Sigtryggur Sigtryggs-
son framkvæmdastjóri.

I m p r a  n ý s k ö p u n a r m i ð s t ö ð
B o r g u m  v i ð  N o r ð u r s l ó ð  •  6 0 0  A k u r e y r i
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Impra nýsköpunarmiðstöð og Einkaleyfastofan:

Upplýsingasetur um hugverkaréttindi á Akureyri

Laufey Kristjánsdóttir stofnaði, ásamt eistneskum hjónum, Mait Trink og
Külliki Matson, fyrirtækið Ice and Fire á Svalbarðsströnd fyrir tveimur árum.
Starfsemin hefur vaxið hægt og bítandi og tók fyrirtækið þátt í sýningunni
Matur 2006 um sl. mánaðamót. 

Spurð um starfsemina og þróun hennar segir Laufey: ,,Starfsemi Ice and
Fire felst aðallega í að framleiða kavíar úr laxahrognum, hreinsa, salta og
pakka í neytendaumbúðir. Undirbúningur hófst í september 2004 og fyrstu
krukkur fóru á markað um áramót 2004/2005. Nú erum við að hefja fram-
leiðslu á laxapaté sem fer á markað eftir sýninguna Matur 2006. Einnig erum
við að huga að framleiðslu á fleiri sælkeravörum sem við vonumst til að geta
sett á markaðinn á næstu misserum. Eftirspurnin á innanlandsmarkaði er
mikil og strax og við höfum fótað okkur á heimamarkaði höfum við áhuga
á að flytja vöruna út.

Við nutum upplýsinga og leiðsagnar frá Impru nýsköpunarmiðstöð
meðan við stigum fyrstu skrefin og sú handleiðsla nýttist fyrirtækinu vel. Ég
er sannfærð um að þjónustan sem Impra veitir er mjög mikilvæg fyrir frum-
kvöðla og fyrirtæki sem eru að hefja rekstur.“ 

„Starfsmenn Impru hvöttu mig til að gera viðskiptaáætlun og skoða vel alla þætti
áður en farið yrði af stað. Niðurstaða viðskiptaáætlunarinnar var jákvæð og undir
leiðsögn Impru stofnaði ég fyrirtækið Innréttingasprautun ehf. sem hóf starfsemi í október
2003. Meginstarfsemin felst í því að lakka eða mála hurðir og innréttingar, bæði notaðar
og nýjar, og viðskiptavinirnir eru um allt land. Í fyrstu voru umsvifin ekki mikil en hafa
aukist jafnt og þétt, sérstaklega í kjölfar hnitmiðaðrar markaðssetningar sem ég
framkvæmdi eftir hvatningu frá Impru. Á síðasta ári var ég hættur að geta annað eftir-
spurninni og fjárfesti í öflugri vél sem hefur í raun gjörbreytt allri vinnu við undirbúning
á hlutum sem fara í sprautun.

Leiðbeiningar frá starfsmönnum Impru voru mér mjög mikils virði í upphafi og ég
efast um að ég hefði farið af stað ef þjónusta hennar hefði ekki verið í boði. Eftir að starf-
semin hófst hef ég einnig oft leitað ráða hjá Impru, t.d. áður en ég fjárfesti í vélinni og
einnig í sambandi við bókhald og markaðsmál. Í mínum huga er þjónusta Impru mjög
mikilvæg og í ljósi reynslunnar ráðlegg ég frumkvöðlum og öðrum sem hyggjast hefja
rekstur að leita aðstoðar Impru áður en farið er af stað.“

I m p r a  n ý s k ö p u n a r m i ð s t ö ð
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Impra nýsköpunarmiðstöð og Einkaleyfastofan hafa gert með sér samning
um stofnun og rekstur Upplýsingaseturs eða Patent Library (PATLIB) sem
hefur starfsaðstöðu í húsnæði Impru að Borgum á Akureyri. Tilgangurinn
er að auka vitund og þekkingu almennings á hugverkaréttindum með auk-
inni fræðslu, upplýsingagjöf og bættri aðstöðu til að kynna sér slík mál-
efni. 

Rekstur Upplýsingasetursins hefst á fyrri hluta þessa árs og geta þá
allir komið og leitað sér upplýsinga um hugverkaréttindi eða komið og
leitað sjálfir í gagnabönkum með aðstoð starfsmanns Impru. Einnig verður
lögð áhersla á kynningar og fræðslustarf um hugverkaréttindi víðs vegar
um landið. 

Boðið verður upp á aðstöðu í húsnæði Impru þar sem aðgengi verður
að tölvu sem tengd er við gagnabanka. Leit í gagnabönkum um einkaleyfi
getur verið gagnleg fyrir þá sem hyggjast sækja um einkaleyfi á eigin hug-
verkum og gefið þeim fyrstu hugmynd um hvort þegar er til einkaleyfi af
svipuðum toga. Einnig getur þetta nýst mönnum til þróunar hugmynda
sinna því að með því að skoða einkaleyfi má sjá hvaða þróun hefur átt sér
stað undanfarin ár í greininni. Aðgengi að gagnabönkum getur því veitt
margs konar upplýsingar um þróun og nýsköpun á ákveðnum sviðum sem
kostur er á að nýta til góðs við hugmyndavinnu, undirbúning, þróun og
framkvæmd hugmynda af öllu tagi. Með aðstoð starfsmanna Upplýsinga-
seturs er því mögulegt að fá mikilvægar upplýsingar sem geta skipt sköp-
um fyrir framgang nýrra viðskiptahugmynda. 

Þeir sem nýta sér þjónustu PATLIB-upplýsingasetra eru til dæmis uppfinningamenn,
nemar, sérfræðingar og lítil og meðalstór fyrirtæki. Á PATLIB-upplýsingasetri er reynt
starfsfólk sem aðstoðar viðskiptavini á fjölmörgum sviðum hugverkaréttinda. Helsta
markmið PATLIB er að efla kynningarstarf á hugverkaréttindum og auka vitneskju fólks
um einkaleyfi og þá þjónustu sem er í boði á þessum sviðum.

Sigtryggur Sigtryggsson, framkvæmdastjóri Innréttingasprautunar, segir umsvif fyrir-
tækisins hafa aukist jafnt og þétt í kjölfar markaðsátaks að frumkvæði Impru. Laufey Kristjánsdóttir framleiðir eftirsótta

vöru úr laxahrognum.


