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Áttin

Leiðbeiningar til fyrirtækja

Hvernig virkar Áttin?

Hvaða sjóðir standa að Áttinni?

Fyrir hverju er hægt að sækja um?

Hvaða gögn þurfa að fylgja með umsókn?



Hvernig virkar Áttin?

https://attin.is/


Fyrir hverju er hægt að sækja um? 

Hvaða sjóðir eru á Áttinni?



Áttin
Sjóðir og þeirra reglur

https://attin.is/wp-content/uploads/2019/08/Reglur-sj%C3%B3%C3%B0a-fyrirt%C3%A6kjastyrkir-yfirlit-08.08.2019.pdf


Hvaða gögnum þarf að skila?



Sýn fyrirtækis



Sýn fyrirtækis á mínum síðum



Sýn fyrirtækis á mínum síðum



Persónuvernd – ábyrgð fyrirtækis

Svo hægt sé að afgreiða umsóknir frá fyrirtækinu

eftir settum reglum sjóðanna þá þurfa umbeðnar

upplýsingar að fylgja með umsókn fyrirtækis. 

Horft er til lagagreinar úr lögum nr. 90/2018, lið nr. 4, 

vegna þessarar vinnslu.



Önnur mikilvæg atriði

● Skrá tengilið fyrirtækis, ekki fræðsluaðila, 

ráðgjafa

● Ef breytingar verða á tengiliðum fyrirtækis þá 

breytum við netfangi í kerfinu 

➢ hægt að senda tölvupóst eða hringja 

attin@attin.is

mailto:attin@attin.is


Fræðslustjóri að láni



Fræðslustjóri að láni

Ákveðnar forsendur þurfa að liggja fyrir samþykki

sjóða í FAL - Fyrirtæki skilar svörum með umsókn:

• Af hverju er óskað eftir því að fara af stað með verkefnið og hverju vill

fyrirtækið að það skili?

• Er vilji og samþykki æðstu stjórnenda fyrir hendi að fara af stað með

verkefnið?

• Er stefna og framtíðarsýn fyrirtækis ljós?

• Er fyrirliggjandi stefna í fræðslumálum?

• Er svigrúm fyrir fræðslu innan fyrirtækisins? Í því felst að skoða hvernig

hefur gengið að þjálfa og fræða starfsfólk fram til þessa, s.s. finna tíma

fyrir fræðsluna innan vinnutímans, tryggja fræðslu allra starfshópa og þess

háttar.

• Er fyrirtækið tilbúið til þess að fjárfesta í innleiðingu á fræðslu? Með hvaða

hætti sér fyrirtækið það fyrir sér (sérstaklega ef fyrirtækið er ekki með

starfsmann sem heldur utan um fræðslu starfsmanna)



Fræðslustjóri að láni

https://attin.is/wp-content/uploads/2021/02/PDF-a-Attinni-Verksamningur-FAL-2021.pdf
https://attin.is/wp-content/uploads/2021/02/PDF-a-Attinni-Verksamningur-FAL-2021.pdf


Fræðslustjóri að láni

https://attin.is/wp-content/uploads/2021/06/Fraedslustjori-ad-lani-radgjafar-2021.pdf
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