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FRÉTTIR AF SINTRA VERKEFNINU  

Markhópurinn 

Markhópur verkefnisins 
eru starfsfólk og 
stjórnendur fyrirtækja 
og stofnana sem viljja 
auka sjálfbærni með  
innri nýsköpun.  

 

Í þessu fréttabréfi:  

 Fréttir af verkefninu  

 SINTRA lokaráðstefna 

Þátttakendur í verkefninu  
 Verkefnastjórn: Simenntunarmiðstöðin á Vesturlandi, Íslandi 

— www.simenntun.is 

 APOPSI Information Technology, Consulting and Training Ser-

vices S.A, Grikklandi— www.apopsi.gr  

 Creatrix ehf, Íslandi— www.creatrix.is 

 Dialogue Diversity Unipessoal Lda, Portúgal— www.dialogue-

diversity.pt  

 VE-GO-RA, Króatíu — www.vegora.hr  

 YSBF Youth in Science and Business Foundation, Eistlandi — 

www.ysbf.org  

 Tora Consult Ltd., Bulgaríu — www.toraconsult.com  

NEWSLETTER #4 ágúst 2022 

SINTRA Verkefninu lokið! 
SINTRA verkefninu—að ná fram sjálfbærni með INNRI 

nýsköpun  lauk nú í ágúst 2022 eftir krefjandi og 

áhugavert    “ferðalag”  sem stóð yfir í 24 mánuði innan ramma 

Erasmus+  (KA2: Strategic Partnerships for adult education). SIN-

TRA verkefninu var ætlað að veita stuðning sem væri sniðinn að 

þörfum starfsfólks og stjórnenda til að efla hæfni til þeirra við að 

ná fram aukinni sjálfbærni með innri nýsköpun.  

sintraproject.eu 

facebook.com/sintraproject.eu  
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 Fréttir af verkefninu 

SINTRA kennslukerfið er nú aðgengilegt og hægt að skrá sig 

Gríski þátttakandinn í SINTRA — APOPSI S.A. — lauk við uppsetningu á kennslukerfi fyrir verkefnið þar sem 

hver sá sem hefur áhuga að nýta SINTRA námsefnið um umhverfislega, efnhagslega og félagslega sjálfbærni 

getur nú skráð sig.   

Kennslukerfið inniheldur eftirfarandi námsþætti á ensku og öllum tungumálum þátttakenda.   

 Skilningur á skipulagsheildum og möguleikum þeirra til sjálfbærrar þróunar 

 Mat á áhrifum innri nýsköpunar á þróun til sjálfbærni.  

 Tækifæri og nýskapandi hugmyndir fyrir þróun til sjálfbærni  

 Mat á eigin getu til að efla sjálfbærni með innri nýsköpun.  

 Kynning á eigin hugmyndum og samvinna við stjórnendur í sjálfbærniverkefnum  

 Stofnun og virkni nýsköpunarteyma til að auka sjálfbærni  

Áhugasöm geta skráð sig inn á kennslukerfið!  

Kennslukerfið er aðgengilegt á veffanginu: www.sintraproject.eu  
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 Fréttir af verkefninu  

 Opin verkfærakista fyrir sjálfbærni miðaða innri nýsköpun 

Tilgangur SINTRA verkfærakistunnar er að taka saman þau verkfæri og aðferðir sem nýtast til að meta nýskö-

punarhæfni og það hvernig hægt er að ná fram nýskapandi hugmyndum sem stuðla að sjálfbærni. Þessi verk-

færi er hægt að nota til þess að nálgast nýsköpun á skipulagðan hátt innan fyrirtækja eða stofnana.  

Verkfærakistan samanstendur af: 

i. Handbók til að meta sjálfbærni skipulagsheildar.  

ii. Leiðbeiningar um hvernig hægt er að laða að ungt hæfileikaríkt fólk til samstarfs í innri nýsköpun. 

iii. Ýmis verkfæri fyrir mat á nýskapandi hugmyndum   

Allar niðurstöður og afurðir verkefnisins er að finna hér: https://sintraproject.eu/results/  

SINTRA kynnti helstu niðurstöður á ráðstefnu á Íslandi  

Lokaráðstefna SINTRA verkefnisins fór fram á Akranesi  þann 23. ágúst 2022  og í kjölfarið var lokafundur 

verkefnisins haldinn þann 24t.  ágúst. SINTRA ráðstefnan dró að sér áhugasama þátttakendur sem komu víða 

að bæði frá Íslandi og Evrópu. Hvert og eitt þátttökulandanna hafði útbúið veggspjald þar sem kynntar voru 

þær  sjálfbærnihugmyndir sem urðu til í verkefninu.  

Ráðstefnan hófst á því að Magnús Smári Snorrason verkefnastjóri SINTRA verkefnisins frá  Símenntun á Ves-

turlandi ástamt SINTRA leiðbeinandanum Dr. Auði H. Ingolfsdóttur og SINTRA þátttakandanum Margréti 

Bjornsdóttur kynntu helstu niðurstöður og þeirra reynslu af SINTRA. Þá voru nokkrir bæði innlendir og erlendir 

fyrirlesarar með innlegg tengt nýsköpun og sjálfbærni. Þar á meðal Kristinn Árni Lár Hróbjartsson, 

framkvæmdarstjóri Running Tide á Íslandi, Aggeliki Vassiliou frá Greek Growth fund Grikklandi, Auður Finnbo-

gardóttir frá Kópavogsbæ, Bragi þór Svavarsson Menntaskóla Borgarfjarðar  og Gisli Gislason, Formaður 

stjórnar NÝVEST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


