


Nýsköpunarhraðall HÍ: AWE

Hraðallinn samanstendur af:
• Netnámskeiðinu DreamBuilder. 

• Vinnulotum í stað- eða fjarnámi sem Háskóli 
Íslands, í samvinnu við FKA, heldur utan um.

• Fróðleik og fræðslu um:
• Markaðsmál og stofnun fyrirtækja á Íslandi.
• Tengslanet og samfélagsmiðla.
• Öflun styrkja, hugverkamál og öðru sem gott 

er að þekkja við stofnun og þróun fyrirtækis.



Ávinningur af þátttöku í AWE

• Nýsköpunarhraðallinn styður konur við
að þróa viðskiptahugmyndir sínar og
gerir þeim betur kleift að stofna fyrirtæki
á grundvelli þeirra.

• Hraðallinn er einnig ætlaður þeim
konum sem þegar hafa stofnað fyrirtæki
og vilja styrkja rekstrargrundvöll þess.



Hverjar geta sótt um?

• Konur á öllum aldri geta sótt um að taka þátt í hraðlinum. 
• 20-25 umsækjendur verða valdir til þátttöku. 
• Æskilegt er að umsækjendur hafi viðskiptahugmynd sem þróuð

verði í gegnum námskeiðið eða hafi nýlega stofnað fyrirtæki sem
hefur gagn af því að fara í gegnum hraðalinn. Miðað er við að
skráð fyrirtæki getið tekið þátt sem ekki eru eldri en 2 ára eða svo
lengi sem heildartekjur þeirra síðast liðið ár frá skráningardegi fari
ekki yfir 5 m.kr.

Umsóknarfrestur 29. nóvember → sótt um á awe.hi.is

Umsókn telst fullgild þegar að bæði hefur verið 
sótt um rafrænt og fylgigögn (greinargerð og 
ferilskrá) borist á netfangið tengslatorg@hi.is



Stuðningur

Fida Abu Libdeh
Forstjóri og annar
stofnenda GeoSilica

Sandra Buch
Vöru- og markaðsstjóri 
Florealis

• Tengslatorg HÍ og Náms- og starfsráðgjöf HÍ.
• Aðrir sérfræðingar innan og utan Háskóla Íslands bæta 

enn fremur við og stækka þekkingarbrunn námskeiðsins.
• FKA, UAK og Samtök kvenna af erlendum uppruna koma 

að verkefninu. 
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1 Upphaf námskeiðs

• Lokið: DreamBuilder 1

• Vinnustofa 1: Styrkja- og fjármögnunarmöguleikar 
sprotafyrirtækja

4. jan

• Lokið: DreamBuilder 2 - 5

• Vinnustofa 2: Markaðsmál og samfélagsmiðlar
21. jan

• Vinnustofa 3: Framkoma og kynning viðskiptahugmyndar4. feb

• Lokið: DreamBuilder 6 - 10

• Vinnustofa 4: Hagnýt mál í tengslum við stofnun fyrirtækja
18. feb

• Vinnustofa 5: Hugverka- og einkaleyfamál25. feb

Pitch keppni

• Lokið: DreamBuilder 11 - 13

4. mars

Lokahóf og útskrift12. mars



Til margs að vinna

Pitch keppni - 4. mars

• Vinningsfé – 100.000 kr.

Lokahátíð og útskrift - 12. mars

• Besta hugmyndin fær 400.000 
kr. 
í vinningsfé.

• 2. sæti – 200.000 kr. 

• 3. sæti – 100.000 kr.

Ávinningurinn felst ekki síst í því að
þróa áfram sína viðskiptahugmynd
og mynda tengslanet.
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