Áhersluverkefni Sóknaráætlunar Vestfjarða
Sýnilegri Vestfirðir – framvinduskýrsla
Verkefnið er til þriggja ára og var 2020 fyrsta ár verkefnisins. Verkefnið er hugsað sem framhald
verkefnisins „Vestfirðingar – Almannatengsl“ sem var áhersluverkefni árið 2018.
Árið 2020 var engu öðru ári líkt og því voru þau markmið sem sett voru í upphafi árs ekki endilega þau
sem raunhæft var að ná. Verkefnið Sýnilegri Vestfirðir var eitt af þeim.
Viðburðir: Á verkefnistímanum verða haldnir að minnsta kosti tveir stórir viðburðir á ári sem auka eiga
sýnileika svæðisins meðal tiltekinna markhópa. Árið 2020 er annars vegar horft til viðburðar á
höfuðborgarsvæðinu sem beinir sjónum að matvælaframleiðslu á Vestfjörðum og starfamessa á Ísafirði í
samstarfi við fræðslustofnanir og fyrirtæki innan og utan svæðis.
Vestfirðingar - sögur: Sögurnar „Vestfirðingar“ hafa fengið góðar undirtektir og stefnt er að framhaldi á
slíkum sögum en á árinu 2020 verður sjónum beint að fyrirtækjum á svæðinu.
Upplýsingaveita: Framsetning og miðlun efnis um Vestfirði skiptir miklu máli og hér er horft til þess að
miðla efni um fjárfestingar á Vestfjörðum og láta vinna greiningar sem styðja við málflutning svæðisins
um mikilvæg mál.
Markmið verkefnis:
•
•
•

Að standa að 2-3 viðburðum á ári sem stuðla að auknum sýnileika Vestfjarða sem
fjárfestingakosti og til búsetu
Að segja 20-30 sögur af Vestfirðingum, einstaklingum og fyrirtækjum sem geta haft áhrif á ímynd
svæðisins
Að miðla almennum og sértækum upplýsingum Vestfirði svo sem fjárfestingakosti, umhverfismál
og fleira gegnum vef og samfélagsmiðla

Unnið var að þeim verkefnum sem sett voru fyrir verkefnið með eftirfarandi hætti:
1. Viðburðir: Vestfjarðastofa hélt fjölmarga viðburði með fjarfundaformi á árinu 2020. Þeir fundir
sem voru opnir, auglýstir og geta fallið undir þetta verkefni eru:
a. Umhverfis Vestfirði – tækifæri í matvælaframleiðslu sem haldin var fimmtudaginn 22.
október. Á ráðstefnuna mættu milli 40 og 50 manns. Haldin voru þrjú erineid og
glærurnar liggja fyrir í meðfylgjandi frétt.
https://www.vestfirdir.is/is/vestfjardastofa/frettir/umhverfis-vestfirdi-glaerur-frafyrirlesurum
b. Vestfjarðaleiðin - The Westfjordsway – kynning á nafni ferðamannaleiðar – 30-40 manns
mættu á fjarfund. Fjölgun hefur orðið í þátttakendahópi verkefnisins og nokkur fjöldi
frétta hefur verið í fjölmiðlum um Vestfjarðaleiðina.

c. Fjöruferðir á þremur stöðum á Vestfjörðum – haldnar sem hluti af Westfjords Food
verkefni. Þátttakendur voru um 50 á öllum Vestfjörðum.
d. Hafsjór af hugmyndum – kynningarfundur og afhending styrkja. Fimm verkefni styrkt
áfram og vinna fram á vor 2021 þegar verðlaun verða afhent. Þátttakendur í fjarfundi
voru aðstandendur verkefnisins og umsækjendur.
e. Opnir fundir atvinnulífs og menningar á vordögum voru mjög vel sóttir og ætlaðir til
stuðnings vegna Covid-19. Nokkur sýnileiki innan Vestfjarða.
2. Sögur af Vestfirðingum: Samið var við sjónvarpsstöðina N4 um þáttagerð til að ná markmiði 2.
Settir voru í loftið alls 5 þættir um atvinnulíf á Vestfjörðum og tekin voru viðtöl við einstaklinga
sem birtast í þáttum eins og Landsbyggðunum og sértækum þáttum um Vestfirði.
Atvinnupúlsinn:
https://n4.is/player.php?v=0Aa-gOz1bg0 – (5 aðilar)
https://n4.is/player.php?v=k47uuQ6vfPo (5 aðilar)
https://n4.is/player?v=zrXaDNmNEzQ (4 aðilar)
https://n4.is/player.php?v=yCnllLrzfxA (5 aðilar)
https://n4.is/player?v=DaIuYLRa5DE - samantekt
Landsbyggðir:
Atvinnulífið á Vestfjörðum
https://n4.is/player.php?v=1XYP68ARXCU (6 aðilar)
https://n4.is/player?v=Z7GfYCxAncs (2 aðilar)
https://n4.is/player?v=6_maNKUivuQ (2 aðilar)
Að vestan (ekki beinn hluti af verkefni en afrakstur ferða):
https://n4.is/player?v=CRdqK1xUiDI (Umhverfisvænn skóli á Tálknafirði)
https://n4.is/player.php?v=TR7BrsK_6bw (Litla Sif)
https://n4.is/player.php?v=QKMQsxXMoMY (Strandir 1918)
https://n4.is/player.php?v=v92QtY9N47g (Mokaði Hrafnseyrarheiði í 50 ár)
https://n4.is/player.php?v=TGStNMzWic0 (Jól á Ströndum)
https://n4.is/player.php?v=LRxL5UEzKF8 (Leikskólinn Araklettur)
https://n4.is/player?v=KG2d0tOuLUI (Gamli bærinn og Hrafnaklettur)
https://n4.is/player.php?v=SADSMZoLWQQ (Tónlistarskólinn á Patreksfirði)
https://n4.is/player.php?v=UD7w61AeqOU (Kalksalt)
https://n4.is/player.php?v=w0-LiinHkLo (Blábankinn)
https://n4.is/player.php?v=-TBhX6e6YMY (Sætt og Salt)
https://n4.is/player.php?v=lBsn6XbCCCc (Hættulaus Hádegissteinn)
https://n4.is/player.php?v=BVD9Zwz0k5g (Opnun Dýrafjarðarganga)
https://n4.is/player.php?v=u4LClkFAegg (Jóga í Tálknafjarðarhreppi)
https://n4.is/player?v=g3sgcl5fP8c (Bókavík)
https://n4.is/player.php?v=P6MjmAAIfws (Fyrsta einbýlishúsið á Hólmavík í 20 ár)

3. Miðlun almennra og sértækra upplýsinga um Vestfirði var í gegnum vef og samfélagsmiðla
Vestfjarðastofu.
Miðill
2020
2019
Vefsíða Vestfjarðastofu
Facebook síða Vestfjarðastofu
Twitter – dagbókarfærslur
Fréttir í öðrum miðlum skv. Fjölmiðlavakt

113
183
56
146

57
128
65
96

Árangursmælikvarðar verkefnis:
Þátttaka í málþingum og viðburðum innan Vestfjarða, fjöldi birtinga á sögum um Vestfirðinga og
vestfirsk fyrirtæki, nýir vefir eða vefhlutar um skilgreind málefni sem tengjast upplýsingagjöf.

