
Atvinnu- og nýsköpunarsetur
Næstu skref og framtíðarsýn



• Atvinnu- og nýsköpunarsetrið Skóp var 
stofnsett í apríl árið 2021

• Markaðsstofa Kópavogs hefur annast 
rekstur setursins, sem er til húsa á 2. hæð 
að Engihjalla 8 í Kópavogi

• Aðsókn að setrinu hefur verið með 
ágætum en smæð þess, takmarkað rými 
og aðstöðuleysi er farið að há starfseminni 

• Einn starfsmaður í hlutastarfi hefur sinnt 
frumkvöðlum og fyrirtækjum hjá Skóp 

Núverandi staða



• Nú er svo komið að ekki komast margir 
fleiri að á setrinu

• Þátttakendur hafa kallað eftir því að geta 
gengið að því vísu að til staðar sé laust 
pláss er þeir mæta til vinnu

• Mikil þörf er á fjölbreyttara og stærra rými 
þar sem einnig er í boði afmarkað rými 
fyrir fasta séraðstöðu, til að geyma búnað, 
tæki og gögn í stað þess að þurfa að taka 
allt saman að vinnudegi loknum

Núverandi staða



Dæmi um 
verkefni sem 
unnið er að

• Rafeldsneyti framleitt úr sjó úti á hafi.

• Vistvænar pökkunarlausnir

• Viðhaldshugbúnaður fyrir framleiðslutæki 
fyrir stóriðju og útgerðarfyrirtæki.

• Rafrænt markaðstorg

• Gæludýrafóður úr fiskúrgangi

• Sögukennsla með sýndarveruleika

• Kennsla með hreyfingu

• Foreldra- og jafningjafræðsla

• Heimsent heilsu- og sjúkrafæði

• Lífrænar sápur



Stefnumörkun 
nýs meirhluta í 
Kópavogi

Í málefnasamningi nýs meirihluta í 
Kópavogi 2022-2026, kemur fram skýr 
áhersla á eflingu nýsköpunar í Kópavogi og 
auknu samstarfi við háskólana en þar segir:

,,Fjölbreytt fyrirtæki sem skapa verðmæt 
störf eiga heima í Kópavogi. Við viljum 
skoða uppbyggingu nýsköpunarseturs
Kópavogs í vestur- eða austurbæ 
Kópavogs. Auk þess sem við ætlum að 
skoða hátækniklasamyndun í efri 
byggðum. Við viljum einnig efla samstarf 
við háskólana.“
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Tillögur um 
næstu skref

Í fyrsta lagi eins árs áætlun sem tekur mið af:

• Tryggja fjárhagslegan grundvöll setursins til 
næstu þriggja ára

• Auka það húsnæðisrými sem Skóp, atvinnu- og 
nýsköpunarsetur getur boðið þátttakendum

• Staðsetning á Kársnesi eða Hamraborgarsvæðinu

• Auka samstarf við hina ýmsu aðila til eflingar 
starfseminni.



Tillögur um 
næstu skref

Í öðru lagi er þriggja ára áætlun sem miðar 
að því að starfsemi Skóp, nýsköpunarseturs
Kópavogs verði á Kársnesinu þar sem byggð 
verður upp framsækin miðstöð 
tækniþróunar á Íslandi auk hátækniklasa, í 
nánu samstarfi við háskólasamfélagið og 
tæknifyrirtæki



Tillögur um 
næstu skref

Í langtímaáætlun er stefnt að því að byggja 
eða finna húsnæði á Kársnesi fyrir:

1. Skóp, atvinnu- og nýsköpunarsetur 
(Kópavogsbær og Markaðsstofa Kópavogs)

2. Tæknisetur ehf. (Nýsköpunarráðuneyti)

3. Fab-Lab setur
(Menntaskólinn í Kópavogi og Menntamálaráðuneyti)

• Rekstur verður tryggður með langtíma 
leigusamningaum við Ríki, Kópavogsbæ og 
einkaaðila





Framtíðarsýn

Umbreyta Kársnesinu í 

„miðstöð nýsköpunar og 
tækniþróunar á Íslandi“
til samræmis við stefnumörkun nýs 
meirihluta í Kópavogi um uppbyggingu á 
nýsköpunarsetri-, stofnun hátækniklasa og 
auknu samstarfi við háskólana.



Takk fyrir


