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Markaðsstofa Hafnarfjarðar (MsH)  

Stýrihópur um val á samstarfsaðila 
 

Dagsetning:  XX. mars 2018 
 

Heildarstefnumótun fyrir Hafnarfjörð sem spennandi staðar til þess að búa 
á, stunda vinnu og reka fyrirtæki. Lokaafurðin af þessari greiningar og 

stefnumótunarvinnu verði aðgerðaráætlun og innleiðingaráætlun sem 
bæði MsH og Hafnarfjarðarbær fylgi eftir til framtíðar.     

 

 
 

 

Matsblað   

Markaðsstofa Hafnarfjarðar  - Stefnumótun fyrir Hafnarfjörð 

   

Umsækjandi: ___________________________________________ 

 

Matsaðili:      ____________________________________________ 

Fyrirtæki: Vægi Athugasemdir 

Hversu líklegur þykir aðilinn til að ná fram markmiðum 

verkefnisins 

12%  

Hver er reynsla aðila af ámóta verkefnum? 10%  

Teymi á bak við tillöguna 16%  

Framsetning gagna 15%  

Áætlun um rannsóknar og greiningarvinnu 18%  

Hversu vel eru hugmyndir / áherslur taldar virka 

verkefninu til framdráttar 

8%  

Hversu hagnýt og raunhæf er tillagan 9%  

Heildarsamræmi 12%  

 100%  
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Þættir sem væntanlegir samstarfsaðilar eru metnir eftir 

 

 
 

FÓLKIÐ 
Hversu líklegur þykir aðilinn til að ná fram markmiðum 
verkefnisins 

 Markmið verkefnisins eru að: 
• Að útbúa víðtæka markaðsstefnumótun fyrir Hafnarfjörð sem 

spennandi staðar til þess búa, starfa og reka fyrirtæki. 
 
Hver er reynsla aðila af ámóta verkefnum 

 Fjöldi sambærilegaraverkefna. 
 Mælanlegur árangur / meðmæli þeirra sem starfað var fyrir. 

 Menntun er nýst gæti við vinnslu verkefnisins. 
 
 

Teymið á bak við tillöguna 
 Upplýsingar um hvað einstaklingar myndu vinna verkið og 

útlistun á hæfi þeirra til að takast á við verkefnið. 
 Mat lagt á hversu vel einstaklingarnir „passa“ ráðgjafahópi sem 

og hversu sjálfstæðir einstaklingarnir eru taldir til að sýna 

frumkvæði og drifkraft til að vinna verkefnið án þess að reiða sig 
um of á MsH. Til þessa gæti talist að leggja mat á 

samskiptaleiðir. 
o (Þetta er þó kannski ekki stór liður ef FL verður hluti af 

verkinu – þá viljum við bókstaflega velja aðila sem kann 

að meta synergíuna sem fylgir breiðara teymi). 
 

 

GÖGNIN 
Framsetning gagna 

 Hér skal horfa til hversu vel móttakandi nær að nota gögn til 
að styðja mál sitt og hvernig hann nær að vinna með þau á 

trúverðugan máta er nýst getur í verkefninu. 
 

Áætlun um rannsóknar og greiningarvinnu  
 Hér skal horft til hvað gagna umsækjandi hyggst afla til að vinna 

verkefnið.   

 Rýnt skal í hversu gagnleg og skilvirk gagnaöflun gæti talist til 
að verk vinnist vel og örugglega. 
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VERKIÐ 
 
Hversu vel eru hugmyndir / áherslur taldar virka verkefninu til 
framdráttar 

 Hér eru um fremur huglægt mat að ræða þar sem verkið hefur 
ekki verið skilgreint nægjanlega vel til að segja hvaða 

hugmyndir / áherslur virka og hverjar ekki.  
 Þú skal reynt að rýna í hvort umsækjandi leggi fram ‚þroskaðar‘ 

hugmyndir og áherslur m.t.t. þeirra umræðna sem stýrihópi 

hefur þegar átt. 
 

 
Hversu hagnýt og raunhæf er tillagan? 

 Hér er um að ræða atriði tengd kostnaði þannig að í upphafi 

verði reynt að hafa einhverja mælistiku á hversu hagnýt tillagan 
er þegar horft er til kostnaðar við gerð auglýsinga og annars 

markaðsefnis. 
 Hversu framkvæmanleg er tillagan og hversu rökrétt er hún 

miðað við það sem lagt er upp með.  Þ.e. að Lokaafurðin verðir 

greiningar og stefnumótunarskjal / áætlun sem geti orðið 
leiðarljós fyrir Hafnarfjörð í skipulagsvinnu, kynningarvinnu- og 

markaðssetningu 
 
Heildarsamræmi 

 Ekki eru nánar leiðbeiningar við þennan lið.  Hér er um að ræða 
ykkar huglæga mat á hvaða aðili „höfðar til ykkar á heildstæðan 

máta“, hefur rökréttar tengingar, nær að fanga það sem athygli 
ykkar á bæði rökrænan og tilfinningalegan máta.  Ykkur er 
velkomið að hugsa um þennan þátt sem ykkar “gut feeling”. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


