
Menntun til 

fleiri og betri starfa

Umsókn til ESB um                    

IPA verkefni (Instrument for Pre-Accession)

á sviði menntunar



Instrument for Pre-accession*

• Evrópusambandið veitir umsóknarríkjum aðstoð 

– tæknilega og/eða fjárhagslega - við að 

undirbúa væntanlega aðild 

– Tæknileg aðstoð ætluð öllum aðildarríkjum (TAIEX)

– Sérsniðinn stuðningur skv. sérstakri landsáætlun

• Evrópusambandið hefur ákveðið að veita 

Íslandi allt að 28 M€ (4,3 milljarða Íkr.) stuðning 

fyrir tímabilið 2011 – 2013

– 70-75% í stuðning við uppbyggingu stjórnsýslu

– 25-30% í önnur uppbyggingar-/þróunarverkefni

*Nánar: http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/instrument-pre-accession_en.htm



Aðdragandinn

• Haustið 2009:

– Óformlega samræða ASÍ og fulltrúa stjórnvalda um möguleika á 

stuðningi við verkefni á sviði menntamála – áhugi ESB

• Ársbyrjun 2010:

– Undirbúningur undir umsókn um stuðning með aðild ASÍ, SA og 

menntamálayfirvalda

Áherslur ASÍ:
– Stefnt verði að því að eigi fleiri en 10% fólks á vinnumarkaði verði án 

viðurkenndrar starfs- eða framhaldsskólamenntunar árið 2020. –
Yfirlýsing ríkisstjórnarinnar frá febrúar 2008

– Samþætta: 

• Mennta- og félagspólitíska vídd

• Atvinnupólitíska vídd

• Svæðisbundna- og atvinnupólitíska vídd

• Umsókn lögð inn í ágúst 2010 – pólitísk óvissa í kjölfarið



Menntun til fleiri og betri starfa

Ábyrgðaraðili: Mennta- og menningamálaráðuneytið

Samstarfsaðilar: Aðilar vinnumarkaðarins (ASÍ og SA), 

símenntunarmiðstöðvar, framhaldsskólar. Einnig 

Velferðarráðuneytið og vinnumálastofnun

Heildarkostnaður: 15,4 M€ (framlag Íslands 50%)

Meginmarkmið: Að auka menntunarstig þjóðarinnar

Tilgangur verkefnisins: - Sjá meginmarkmið

- Undirbúningur undir virka 

nýtingu uppbyggingarsjóða 

ESB (Félagsmálasjóðsins)



Menntun til fleiri og betri starfa

Verkefnið beinist að því að:

- Auka menntunarstig fólks með litla formlega menntun 

sem komið er út á vinnumarkaðinn

- Og þeirra sem þurfa á endurmenntun/ummenntun að halda

- Draga úr brottfallinu úr framhaldsskólanum

Mælanleg markmið: Ná 2020 markmiðinu

Í umsókninni er m.a. Talað um að:
– Byggja upp/efla fjarnám með samstarfi 

skóla/símenntunarmiðstöðva/fyrirtækja

– Þróa nýja menntunarkosti á framhaldsskólastigi byggt á þörfum 

fyrir nýja hæfni og störf

– Efla náms- og starfsráðgjöf og raunfærnimat

– Leggja sérstaka áherslu á að bæta gæði og auka sókn í 

verklegt nám 



Hvað - hvernig ?

• Brjóta verkefnið upp í nokkra þætti. Dæmi:
– Ungt fólk og atvinnuleit: Vinna sérstaklega með ungt 

atvinnulaust fólk, byggt á verkefninu “ungt fólk til athafna” og 

samstarfi við atvinnufyrirtæki

• Samstarf Menntayfirvalda – Vinnumálastofnunar –

fyrirtækja

– Samstarfsverkefni á tilteknum svæðum sem byggja á að 

samþætta atvinnumál, byggðamál og menntun

– Aukna áhersla/fjármunir í starfs- og námsráðgjöf, raunfærnimat 

og nám fyrir fólk á vinnumarkaði-byggt á þróunarstarfi 

Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins

– Verkefni sem byggja á að “ummennta” fólk á vinnumarkaði til 

nýrra starfa 

Mikilvægt byggja á greiningu á stöðunni og framtíðarmöguleikum

Skammtíma- og langtíma stefnumörkun

Að læra af reynslu annarra þjóða og hvernig þær hafa brugðist við



Hvað gerist næst?

• Framhaldið í höndum samninganefndar 

Íslands gagnvart ESB

• Upplýsingafundur með fulltrúum ESB í vikunni

– Svarað spurningum ESB varðandi verkefnið

• Tillaga Íslands um áherslur og 

forgangsverkefni mótuð

– Vinna umsóknirnar betur og útfæra

• Gerð áætlun fyrir Ísland

– Byggir á samráði/samkomulagi Íslands og 

Evrópusambandsins

• 2011

• 2012 - 2013


