
FRÉTTABRÉF SJÁVARKLASANS

Frá stofnun Sjávarklasans árið 2011 hefur stefna klasans verið skýr; að efla áhuga
á tækifærum sem tengjast hafinu í kringum Ísland.   Nú tæpum áratug síðar
vekur fjöldi nýsköpunarfyrirtækja í haftengdum greinum hérlendis athygli víða
um heim. Í þessu bréfi kynnum við framkvæmd þessarar stefnu.
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Öflug kynning á tækifærum í Sjávarklasanum skilar árangri

Sjávarklasinn hefur hlúð að mörgum þessara fyrirtækja, allt frá því að þau voru einungis
hugmynd á blaði.  Við erum þess fullviss að með starfsemi frumkvöðlasetra í Húsi sjávarklasans
og annarri starfsemi Sjávarklasans sem tengist frumkvöðlastarfsemi, hafi Sjávarklasinn náð að
örva umtalsvert nýsköpunarstarf á þessu sviði hérlendis.

En það eru enn stærri tækifæri framundan. Okkur langar í nokkrum orðum að kynna hvernig
Sjávarklasinn hefur markvisst unnið að markmiðinu um að efla áhuga á haftengdum tækifærum
og hver árangurinn er. 

Í starfi Sjávarklasans höfum við lagt kapp á að vinna bæði að því að kynna framtíðarsýn um bláa
hagkerfið og tækifærin í öllu er við kemur hafinu í kringum Ísland og um leið að gera fólki betur
kleift að koma viðskiptahugmyndum í framkvæmd. Við leggjum línur um framtíð bláa
hagkerfisins og samhliða búum við til eins konar hraðbraut fyrir ungt fólk til að kynnast bláa
hagkerfinu og prófa hugmyndir sínar með keppnum, hröðlum og námskeiðum. Svo fóstrum við
ný fyrirtæki og tengjum þau við fjárfesta og fyrirtæki. 

Framkvæmd þess sem við nefnum eins konar hraðbraut fyrir frumkvöðla má skipta upp í fjóra
parta sem hér verða raktir:



Frumkvöðlakeppni í framhaldsskólum

Um 600 nemendur taka þátt í keppninni JA frumkvöðlar á hverju ári og læra þau að stofna
fyrirtæki, setja upp rekstraráætlun og kynna viðskiptahugmyndina. Klasinn hefur verið ötull í
þessu starfi JA um árabil og boðið nemendum að heimsækja Hús sjávarklasans og höfum við
tekið á móti eða hitt yfir 1000 nemendur á síðustu þremur árum. Fjölmargar hugmyndir hafa
orðið til hjá nemendunum sem lúta að bláa hagkerfinu.

Í vor stofnaði Sjávarklasinn í nánu samstarfi við Fisktækniskólann, Sjávarakademíuna sem hefur
að markmiði að mennta ungt fólk í bláa hagkerfinu. Við hófum starfsemina með sumarámskeiði
sem var vel sótt og síðan er stefnt að einnar annar námi í haust og síðan áfram. Nám
Sjávarakademíunnar er metið til eininga í framhaldsskólum. Með stofnun Sjávarakademíunnar
viljum við gera ungu fólki kleift að kynnast og læra um öll haftengd tækifæri í einstöku umhverfi
Sjávarklasans á Granda þar sem nemendur eru umkringdir frumkvöðlum og fjárfestum.

Sjávarakademía
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Sjávarklasinn átti frumkvæði að stofnun Viðskiptahraðalsins Til Sjávar og sveita en Icelandic
startups hefur leitt það starf. Nú er annað árið að hefjast hjá hraðlinum og mikill áhugi er á meðal
frumkvöðla á þátttöku.  Umsóknir um þátttöku í hraðlinum á þessu ári eru um 60 talsins og
hlýtur það að teljast heimsmet!

Viðskiptahraðall

Frumkvöðlasetur

Frumkvöðlasetur Sjávarklasans á Granda hafa nýst vel til þess að fóstra áfram þau verkefni sem
orðið hafa til í viðskiptahröðlum og annars staðar og eru því afar mikilvægur hlekkur í þeirri
keðju sem Sjávarklasinn hefur unnið að uppbyggingu á. Við vitum ekki hversu mörg skapandi
fyrirtæki verða í framtíðinni rakin til þessa framtaks Sjávarklasans.  En við erum þess fullviss að
starf okkar er að skila árangri og við hefðum aldrei náð þessum árangri nema vegna skilnings og
áhuga okkar helstu samstarfsaðila í íslensku atvinnulifi.
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