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Markmið í gegnum verkefnadrifið samstarf

Verkefni snúa að:
• Nýsköpun 
• Verðmætasköpun
• Gæði og fagmennsku
• Betri rekstarhæfi og innviðauppbyggingu
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Áhersluverkefni Ferðaklasans

• Ábyrg ferðaþjónusta
• Verkefni sem efla og stuðla að sjálfbærni 

og samfélagsábyrgð fyrirtækja í 
ferðaþjónustu

• Fjárfestingar í ferðaþjónustu
• Verkefni sem fela í sér aukna 

þekkingaöflun, nýsköpun, aukin gæði í 
ferðaþjónustu, aukna hæfni rekstraraðila 
og arðbærari rekstur.

• Sérstaða svæða
• Verkefni sem kalla fram sérstöðu 

landsvæða og styrkleika þeirra, tækifæri 
til fjárfestinga og frekari kynninga á 
ólíkum svæðum
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Verkefnaáætlun 2018

Hlutfall af stöðugildi January February March April May June July August September October November December

- kr.                            

#Startup Tourism 20%

5%

Sérstaða Svæða
5%

5%

5%

Ábyrg stjórnun
#Ábyrg Ferðaþjónusta 30%

Nýsköpun og þróun / Viðhald klasasamstarfsins 20%

#Innri markaðssetning 5%

                                  #Sérstöðugreining / Vöruþróunarverkefni innan starfandi fyrirtækja 5%

100% - kr.                            

Verkefni - Áætlun

Samtals

Fjárfestingar í ferðaþjónustu
#Ratsjáin 

#Hagnýt verkefni - samstarf við m.a Kompás ofl

#Ratsjáin Austurland

#Ratsjáin Vestfirðir

#Ratsjáin Norðurland
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• Farfuglaheimilið Hafaldan, Seyðisfirði
• Laugarfell, Fljótsdal
• Ferðaþjónustan Álfheimar, Borgarfjörður Eystri
• Húsahótel, Seyðisfirði
• Sölumiðstöð Húss Handanna, Egilsstöðum
• Hildibrand, Neskaupstaður
• Gistihúsið – Lake Hótel Egilsstöðum
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• Kynningafundir um allt land 
• 113 umsóknir – í yfirlestri og einkunnargjöf
• Viðtöl við 25 teymi 15. og 18.desember
• 10 teymi valin 22.desember
• Hraðallinn fer fram á Fiskislóð 10 og hófst 

15.janúar (í 10 vikur) 
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Ábyrg ferðaþjónusta  

• Uppskeruhátíð 7.desember
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Innra klasastarf og þróun
Þróunarhópar innan klasans:
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Námsstyrkir til meistaranema
Stjórn Íslenska ferðaklasans hefur samþykkt að veita 
tvo námsstyrki á meistarastigi til nemenda í 
ferðaþjónustutengdu námi.

Styrkirnir geta hvor um sig numið allt að 400.000kr til 
greiðslu í þrepum.

Annar styrkurinn verður veittur eingöngu til nemenda á 
Bifröst sem er einn af stofnaðilum Ferðaklasans, hinn 
styrkurinn verður auglýstur til umsókna til nemanda við 
alla aðra háskóla á Íslandi. Sérstök dómnefnd mun 
fara yfir umsóknir. 
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