
Rannsóknamiðstöð Íslands
Borgartún 30, 105 Reykjavík, sími 515 5800, rannis@rannis.is

Rannís treystir stoðir íslensks samfélags með 
opinberum stuðningi við rannsóknir, nýsköpun, 
menntun, menningu og æskulýðssamstarf, 
ásamt því að kynna alþjóðleg sóknarfæri og 
samstarfsmöguleika.

Fjöldi einstaklinga, stofnana, fyrirtækja og skóla 
hafa notið góðs af styrkjum úr samkeppnissjóðum 
í umsýslu Rannís og komist skrefinu lengra.

21
innlendur sjóður

6
erlendar samstarfsáætlanir
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starfsmenn

Árlegt umfang



Rannís heyrir undir mennta- og menningarmálaráðuneytið 
og starfar á grundvelli laga um opinberan stuðning við 
vísindarannsóknir nr. 3/2003. Stofnunin veitir faglega aðstoð 
og þjónustu við undirbúning og framkvæmd stefnu Vísinda- 
og tækniráðs sem markar stefnu stjórnvalda í vísinda- og 
tæknimálum.

Til að styðja við kynningarstarf á menntun, rannsóknum og 
nýsköpun og gera áhrif þekkingarsköpunar sýnileg, stendur 
Rannís fyrir ýmsum viðburðum eins og Rannsóknaþingi, 
Haustþingi, Nýsköpunarþingi og veitingu gæðaviðurkenn-
inga Erasmus+. Þá eru haldnir kynningarfundir víða um 
land og alþjóðlegar tengslaráðstefnur.

Rannís á einnig þátt í að hvetja vísinda- og fræðafólk til 
frekari dáða með viðurkenningum á borð við Hvatningar-
verðlaun Vísinda- og tækniráðs í samvinnu við ráðið, 
Nýsköpunarverðlaun forseta Íslands í samvinnu við 
Nýsköpunarsjóð námsmanna og Nýsköpunarverðlaun 
Íslands í samvinnu við Íslandsstofu, Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands og Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins.

Á Íslandi hefur verið byggt upp öflugt rannsókna- og 
menntakerfi, ekki síst á háskólastigi með tilheyrandi 
rannsóknum og þjálfun ungs fólks til að takast á við fjölbreytt 
þróunarverkefni sem leiða til nýsköpunar, bættrar menntunar 
og aukinna verðmæta í samfélaginu.

Skipurit Rannís

● Atvinnuleikhópar
● Frádráttur frá tekjum erlendra 
 sérfræðinga
● Hljóðritasjóður
● Innviðasjóður
● Íslenskukennsla fyrir útlendinga
● Íþróttasjóður
● Listamannalaun
● Markáætlun
● Máltæknisjóður
● Námsorlof kennara og 
 stjórnenda framhaldsskóla
● Nýsköpunarsjóður námsmanna
● Rannsóknarsjóður Sigrúnar 
 Ástrósar Sigurðardóttur og 
 Haralds Sigurðssonar
● Rannsóknasjóður
● Samstarfsnefnd 
 um endurmenntun 
 framhaldsskólakennara - SEF
● Skattfrádráttur rannsókna- og 
 þróunarverkefna
● Starfslaunasjóður sjálfstætt 
 starfandi fræðimanna
● Tónlistarsjóður
● Tækniþróunarsjóður
● Vinnustaðanámssjóður
● Þróunarsjóður námsgagna
● Æskulýðssjóður

● Arctic Research and Studies 
 - Norðurslóðafræði
● Creative Europe
● Erasmus+
● Sérverkefni Erasmus+
 ECVET
 EPALE
 eTwinning
 Euroguidance
 Europass
 EQF-NCP
 Higher Education Reform
 Jean Monnet
● Euraxess
● Evrópska tungumálamerkið
● Horizon 2020
 ERA-COFASP
 ERA-Marine
 Biotechnology
 ERA-Geothermal
 HERA-Humanities
 in the European Research Area
 Norface
● Norrænt samstarf
 NOS-HS
 NOS-M
 NOS-N
 NordForsk
 Nordplus
● Sóknarstyrkir
● Tungumálamiðstöðin í Graz
● Uppbyggingarsjóður EES

Innlendir sjóðir og alþjóðastarf

Rannís hefur umsýslu með helstu samkeppnissjóðum 
á sviði rannsókna, nýsköpunar, menntunar, menningar 
og æskulýðssamstarfs á Íslandi. Samstarfsáætlanir 
ESB og norrænar áætlanir sem veita styrki til 
samstarfsverkefna, náms og þjálfunar eru jafnframt 
í umsýslu Rannís. Samskiptanetið er stórt; skólar, 
atvinnulíf, stofnanir, frjáls félagasamtök og einstaklingar 
auk stjórnsýslunnar tilheyra viðskiptavinahópi Rannís.


