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FROSTÞURRKUNARVER Í ÞORLÁKSHÖFN



Frostþurrkun

 Er þurrkunaraðferð fyrir 

matvæli sem:

 Viðheldur yfir 90% af lífvirkum 

efnum, næringarefnum og 

bragðefnum

 Viðheldur lögun og lit 

hráefna

 Eykur geymsluþol í allt að 30 

ár án notkunar 

rotvarnarefna



Vegferðin frá hugmynd að afurð
Ekki línulegt ferli



Okkar vörður á leiðinni

 Viðskiptahraðall hjá Samtökum sunnlenskra sveitarfélaga

 Hjálpaði okkur að rúlla boltanum af stað

 Góð æfing í að tala um hugmyndina við aðra og sjá viðbrögðin

 Fengum meira sjálfstraust til að að halda áfram

 Fengum góða ráðgjöf, t.d. við að móta hugmyndina og ná ákv lendingu

 Fyrsti vísir að tengslaneti myndaðist

 Fundum þar fyrsta viðskiptavininn okkar

 Nýttum ráðgjöf hjá SASS við styrkumsóknir í kjölfarið

 Orkídea

 Samstarfsverkefni með Orkídeu sem hefur hjálpað okkur heilmikið í öllu ferlinu

 Bætti tengslanetið og aðstoðaði við að koma á samstarfsverkefnum

 Fengið ráðgjöf við styrkumsóknir o.fl. 



Fjármögnun

Eigið framlag - vinnuframlag og fjármagn

• Tilraunafrostþurrkari

Styrkir úr matvælasjóði, Tækniþr.sjóði og Uppbyggingarsjóði

• Viðskiptaáætlun, tilrauna- og vöruþróunarverkefni

Lán frá Byggðastofnun

• Atvinnuhúsnæði og framleiðslutæki (frostþurrkari)

Erum núna stödd á þeim stað að vera vinna í stærri
umsóknum í sjóði og í leit að mögulegum fjárfestum.

• Erfiðara að fá fjárfesta í smærri verkefni en stærri



Þegar styrkir og lán duga ekki til

Eignarhaldsfélög sem fjárfesta í fyrirtækjum á 
sínu landsvæði til þess að styðja við og hvetja til
frekari atvinnuuppbyggingar í heimabyggð

Aðilar eins og Ölfus Cluster, Orkídea o.fl geta 
mögulega hjálpað til við að finna fjárfesta – Þau
hafa víðtækt tengslanet og geta vísað manni í 
rétta átt



Mikilvægi samstarfs við 

styrkumsóknir

 Samstarf við aðra hefur reynst okkur best til að ýta hugmyndinni 

áfram, þróa hana, kynna hana og gera hana styrkhæfari. 

 Samstarf styrkir umsóknir og eykur möguleika á styrkúthlun

 Meiri þekking og reynsla og stærra tengslanet fæst með samstarfi 

 Líklegra að verkefnið nái góðum árangri með samstarfi

 Ljáir verkefninu meiri trúverðugleika

 Mjög mikilvægt að fá ráðgjöf við styrkumsóknir, sérstaklega umsóknir

í stærri sjóði



Mín 5 cent

 Finna samstarfsaðila

 Nýta þeirra þekkingu og reynslu

 Tala um verkefnið við sem flesta

 Það hjálpar mikið til við að finna réttu leiðina

 Tala við fleiri en einn ráðgjafa

 Gott að fá fleiri sjónarhorn

 Enginn veit allt, allir vita eitthvað

 Fá aðstoð við það sem manni finnst flókið –
ekki reyna að gera allt sjálf

 Útreikingar

 Verðmat

 Viðskiptaáætlun

 Markaðsáætlun



Takk fyrir mig


