Blábankinn - nýsköpunar- og samfélagsmiðstöð á Þingeyri
Yfirlit yfir starfsemina og verkefni fyrir Lóu, nýsköpunarstyrk - Mars 2021

Blábankinn á Þingeyri
Hlutverk Blábankans
Blábankinn er vettvangur fyrir nýsköpun og sjálfbærni á Vestfjörðum.
Markmið Blábankans
• Skapa alþjóðlegan vettvang fyrir nýsköpun og sjálfbærni
• Vera fyrirmynd fyrir nýsköpunar- og samfélagsmiðstöðvar
• Auka lífsgæði fólks á Þingeyri

ÍBÚAR
-Þjónusta
-Nýbreytni

ATHAFNAFÓLK:
- Vettvangur
- Stuðningur
- Hugmyndaveita

NÝSKÖPUN

SAMVINNURÝMI:
- Stuttan eða
- Langan tíma

ALÞJÓÐLEG NÝSKÖPUN:
- Sjálfbærir heimsflakkarar
- Framtíðarsamfélag
- Startup Westfjords

MIÐLUN:
- Um fyrirtækin
- Fá ný fyrirtæki
- Fá nýja íbúa

Nýsköpunarhraðallinn Startup Westfjords verður haldinn í fjórða sinn haustið 2021.
https://startupwestfjords.blabankinn.is/

Í október 2020 sóttu 26 teymi um og 12 tóku þátt.
Markmiðið er að styðja við frumkvöðla sem vilja þróa verkefni sín í streitu fríu, afslöppuðu og
hvetjandi umhverﬁ. “Hemillinn” tengir þátttakendur við reynda leiðbeinendur og veitir rými til að
vinna, hugsa og einbeita sér langt frá hröðum takti hversdagsins.
Árið 2020 var auglýst eftir verkefnum sem bjóða upp á nýstárlegar lausnir á einstökum nýjum
áskorunum sem við stöndum frammi fyrir í tækni, samskiptum og samfélagslegum
samskiptum, með sérstakt auga fyrir sjálfbærni þeirra.
Sótt er um styrk til að vinna að skilgreiningu, markaðssetningu, framkvæmd, samskiptum og
eftirfylgni Startup Westfjords.

Verkefnið er fjármagnað af Blábankanum.
Styrktaraðilar eru:
- 66°Norður
- Arctic Fish
- Kerecis
- KPMG
- Vestfjarðarstofa
- Öll vötn til Dýrafjarðar

Stafrænir ﬂakkarar á norðurslóðum (ADN) er fjölþjóðlegt verkefni Blábankans.
Verkefnið felst í að kynna norðurslóðir fyrir stafrænum ﬂökkurum, eða þeim sem ferðast og
vinna á sama tíma. Markmið þess er að laða fjölbreyttara atvinnulíf til afskekktra byggða.
Verkefnið hófst árið 2019 með frumkvæði Blábankans og hefur hingað til falist í að miðla
þekkingu og reynslu milli Grænlands, Íslands, Færeyja og Noregs. Fleiri fjarvinnustöðvar hafa
nú sýnt því áhuga.

https://www.arcticdigitalnomads.com/

Sótt er um styrk til að vinna verkefnið
áfram. Það er fjármagnað af
Blábankanum. Styrktaraðilar eru:
- Norræna Atlantssamstarfið (NORA)
- Öll vötn til Dýrafjarðar.

Nú er sótt um áframhald verkefnisins sem felst í að segja upp vefsíðuna
www.arcticdigitalnomads.com og kynna Blábankann og Þingeyri sem dvalarkost fyrir fólk
sem vill ferðast og vinna í leiðinni. Auk þess er verið að skapa þekkingu sem auka möguleika
á störfum án staðsetningar, auk þess að auðvelda Íslandi að markaðssetja sig sem öruggt
vinnuumhverﬁ fólks alls staðar að.

klúbbur

Athafna

Þingeyrar

Athafnaklúbbur Þingeyrar var stofnaður sumarið 2020 í Blábankanum.
Markmiðið er að styðja við einyrkja og fyrirtæki sem þegar eru í rekstri á
svæðinu til að takast á við umbreytingar og síbreytilegar aðstæður, s.s.
byggðaþróun, orkuskipti, breyttar ferðavenjur, sjálfbærni, samgöngur og
upplýsingatækni.
●

Haldnir eru fundir þar sem áskoranir og tækifæri eru rædd.

●

Vinnustofur sem þjálfa frumkvöðla og aðila í rekstri í þáttum eins og
áætlanagerð, bókhald, markaðssetning og verkefnastjórnun.

●

Mentor stuðningur við rekstraraðila - Blábankinn er milliliður.

Sótt er um styrk til að skipuleggja og framkvæma 4 vinnustofur á til apríl 2022.

Vinnustofur sem áætlað er að halda:
- Frá hugmynd að viðskiptaáætlun
- Góð fjármálastjórnun
- Að markaðssetja góða hugmynd
- Stjórnun viðburða og verkefna

SAMVINNURÝMI
Auk ofantaldra verkefna á sviði nýsköpunar og sjálfbærni býður Blábankinn uppá
samvinnurými. Þangað geta einstaklingar og fyrirtæki komið og fengið vinnuaðstöðu
til að einbeita sér að verkefnum í stuttan eða langan tíma .
Hægt er að leigja sér skrifborð og umgangast annað fólk sem vinnur að ólíkum
verkefnum.

Íbúaþjónusta
Auk ofantaldra verkefna á sviði nýsköpunar og sjálfbærni veitir Blábankinn íbúum á Þingeyri ýmis konar þjónustu.
Gjaldkeraþjónusta er á vegum Landsbankans tvisvar í viku. Hægt er að panta og skila bókum frá bókasafninu á Ísaﬁrði. Þá hefur
Blábankinn gert þjónustusamning við Verkvest, verkalýðsfélag um aðstoð til félagsmanna þeirra varðandi spurningar og tæknilega
aðstoð. Blábankinn veitir íbúum stafræna umönnun auk aðstöðu til að prenta og skanna. Blábankinn veitir því þjónustu fyrir
Ísafjarðarbæ á Þingeyri. Stefnt er að því að opna Pakkaport í samstarﬁ við Póstinn fyrir íbúa svæðisins.

The Blue Bank supports the UN SDGs
Focus

Goals of BB

Projects

Create an international
platform for innovation
and sustainability.

Start-up Westfjords

Be a role model for small
town innovation- and
community centers.

Digital Nomads

Increase the quality
of life for people in
Þingeyri.

Promote the positives of
small, sustainable town.

Promote the option
of a remote but well
connected,
sustainable town.

Co-Working space

Entrepreneurs’ club

Better service, e.g. bank,
post, internet, digitalization

Nánari upplýsingar veitir stjórnarformaður Blábankans Ketill Berg Magnússon
ketill@gmail.com // s 8984989

