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Introduction
• Iceland’s long standing reliance on fisheries is
an obvious origin of ICEIDA's emphasis on
fisheries
• ICEIDA was founded around the transfer of
knowledge of fisheries to developing countries
• Although ICEIDA has come a long way since
then it intends to continue its commitment to
fisheries related activities

Origins of Icelandic Fisheries
Development Cooperation
• A number of Icelanders worked for the FAO in
the sixties and seventies
• ICEIDA founded in 1981
• Focus almost exclusively on fisheries related
projects until the turn of the century
• First partner country was the Cape Verde
Islands in West Africa

Origins of Icelandic Fisheries
Development Cooperation
• South African Development Community (SADC)
Fisheries Unit in Malawi in 1989
• All partner countries with the exception of Nicaragua
have started out with a focus on cooperation in the
fisheries sector
–
–
–
–

Namibia (1990)
Mozambique (1995)
Uganda (2000)
Sri Lanka (2005)

Icelandic Fisheries Development
Cooperation
• Bilateral fisheries development aid has been
decreasing as a proportion of total bilateral
ODA, from 43% in 2003, to 22% in 2007
• In absolute expenditure terms however fisheries
development aid has more than doubled
between 2003 and 2007

Icelandic Fisheries Development
Cooperation
• Two partner countries currently have a special
focus on fisheries development projects, Sri
Lanka and Mozambique
• Fisheries development projects are less
important in ICEIDA's portfolio in Namibia,
Malawi and Uganda
• There are however no fisheries development
projects in Nicaragua

Icelandic Fisheries Development
Cooperation
• A policy focus on the sustainable utilization of
renewable resources covers ICEIDA's activities
both in fisheries and geothermal energy
• These activities fall within OECD-DAC
categories 200 and 300

Current activities
• Most fisheries related activities that ICEIDA
supports are focused on priorities identified by
partner countries and institutions
• Regional projects have been and are also
supported
– Benguela Current Commission
– National Aquaculture Centers of the Asia Pacific
– SADC

Future emphasis
• Currently Iceland's development policy is being
reviewed and new strategies are being formed
• Part of this process is to re-examine the harmonization
and alignment of ICEIDAs sector policies and strategies
to the MDGs and partner PRSPs
• Based on Iceland’s strengths and recognized areas of
deficiency in the fisheries sector ICEIDA has
established a general strategic framework for working
with partners in identifying fisheries related activities

Identified areas of deficiency
in the fisheries sector

Fisheries Sector
Strategies
(DAC 313)

Quality and safety
throughout the value chain
Education, training and
capacity building
Institutional strenghtening
Statistics on fisheries
harvesting and processing
Fisheries research and
management
Aquaculture

Conclusions
• ICEIDA has a long standing commitment to
working in fisheries sector development
• ICEIDA emphasizes capacity building and
institutional strengthening
• ICEIDA realizes the importance of maximizing the
value created from renewable natural resources
• ICEIDA also realizes the importance of
maintaining the long term sustainability of the
resource

Conclusions
• ICEIDA recognizes that there are opportunities for
partnerships with the Caribbean SIDS on fisheries
related issues
• ICEIDA will continue the dialogue with individual
SIDS and with regional organizations started at
this meeting

Thank you!
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Sustainable use of natural resources (DAC 200 & 300)
Implementation strategy in fisheries
(DAC 313)

Implementation strategy in
geothermal energy (DAC 230)

Quality in the value chain

Institutional strengthening

Education, training and capacity building

Education, training and capacity
building

Institutional strengthening

Basic research and feasibility studies

Statistics on fisheries and fish
production

Environmental effects of geothermal
energy production

Fisheries research and resource
management
Aquaculture

Verkferli við verkefnaundirbúning
Eftirlit og úttekt (M&E)

Verkefnissamningur
(PO eða MOU)
Verkefnishugmynd

Verkefnisskjal (PD)

Verkefnistillaga (PID)

Verksvið og ábyrgð verkefnastjóra á aðalskrifstofu
Verkefnahugmyndir koma til aðalskrifstofu
frá umdæmisstjóra og/eða verkefnisstjóra
með vitund og samþykki umdæmisstjóra

Fyrstu DRÖG –
til kynningar

Verkefnahugmyndir koma jafnan frá
samstarfsaðilum

Verkefnahugmynd

1

Undirbúningur nýrra verkefna

Nánari útfærsla á 1

Framkvæmdastjóri er ávallt upplýstur
og ákveður hvort og hvenær hugmynd
er borin undir stjórn

2

Ráðgjöf við verkefni sem eru í framkvæmd

Hafnað

Frekari undirbúningur
og útfærsla

3

Ráðning sérfræðinga og skammtímaráðgjafa

4

Úttektir og eftirlit með verkefnum

Til grundvallar ákvörðunum um höfnun eða
samþykki liggja m.a.
- MDGs og PRSPs
- Stefna Íslands í þróunarmálum
- CAS (Country Assistance Strategies)
Þar að auki ber að taka tillit til donor
harmonization og alignment, matching og cross
cutting issues

Við frekari undirbúning og útfærslu verkefnishugmyndar geta
verið ráðnir sérfræðingar til skammtímaráðgjafar við t.d.
- pre-appraisal
- needs assessment
- feasibility study
- LFA útfærslu
Sérfræðingarnir geta verið íslenskir, innlendir eða erlendir
Verkefnastjóri á aðalskrifstofu og umdæmisstjóri (e.
Verkefnastjóri) hlutast til um ráðningu

Samhengi
Í dag starfa tveir verkefnisstjórar á aðalskrifstofu ÞSSÍ í
Reykjavík.
-Verkefnastjóri á sviði fiskimála, orkumála og vatnsmála var
ráðinn til stofnunarinnar í ágúst 2006.
-Verkefnastjóri á sviði félagsmála, kom til starfa í júní 2007, en
undir það svið heyra menntamál, heilbrigðismál og
samfélagsmál.
Starfið er enn í mótun og í mörgum málflokkum hefur stofnunin
þegar gert samninga við ýmsa íslenska ráðgjafa svo sem í heilbrigðis,
orku og fiskimálum og starfa verkefnisstjórarnir einnig í nánu
samstarfi við þá.
Hafið er starf við endurskoðun og samræmingu á vinnuferlum og
starfslýsingum sem varða verkefni og undirbúning samstarfsverkefna.
Tillögurnar verða síðan bornar undir, framkvæmdastjóra,
umdæmisstjóra og aðra starfsmenn.
Meðfylgjandi er lýsing á verksviði og ábyrgð verkefnisstjóra
á aðalskrifstofu.
Þetta eru fyrstu hugmyndir og allar ábendingar og athugasemdir
eru mjög vel þegnar.

Verkefnastjóri á aðalskrifstofu getur komið að þessari vinnu
á vettvangi
Vettvangsferðir eru að frumkvæði umdæmisstjóra eða
framkvæmdastjóra

Hafnað
Verkefnistillaga (PID)

Verkefnistillaga er unnin af innlendum samstarfsaðilum oft
með skammtímaráðgjöfum og í samstarfi við ICEIDA Country
Office og ICEIDA Head Office
Verkefnistillaga er send af umdæmisstjóra e. Verkefnastjóra
e. Samstarfsaðila á aðalskrifstofu (verkefnastjóra)

Hluti af innra og ytra eftirliti ÞSSÍ

Framkvæmdastjóri er ávallt
upplýstur og ákveður hvenær
PID og/eða PD er borið undir
stjórn

The Logical Framework Approach
PESTLE analysis

Strength
Opportunities

Hafnað

Problem analysis

Project
strategy

Objectively
verifiable
indicators

Sources of
Verification

Assumptions

Ræður skammtímaráðgjafa í samráði við viðkomandi
umdæmisskrifstofu

Verkefnisskjal er útbúið eftir að verkefnistillaga hefur verið
samþykkt, sömu aðilar koma við sögu eins og við vinnslu PID

Ber ábyrgð á verkefnaferlinu í heild, verkefnastjóri getur
Verið ábyrgðaraðili í samráði við umdæmisstjóra

Verkefnisskjal skal taka tillit til framkominna athugasemda,
slíkt getur útheimt frekari vinnu og/eða ráðgjöf

Ber ábyrgð á samskiptum við samstarfsaðila á vettvangi

Verkefnisskjal skal innihalda ítarlega framgangsáætlun (e.
Activity plan) og fjárhagsáætlun fyrir í það minnsta fyrsta árið,
ef um margra ára verkefni er að ræða og stjórnunarskipurit
(project management structure)

Purpose
Results

Objective analysis
Strategy analysis

Fylgir verkefnum eftir í samráði við umdæmisstjóra

Ber ábyrgð á gerð verkefnissamninga

Overall
Objectives

Activities

Athugasemdir og umsögn fara til samstarfsaðila í gegnum
umdæmisstjóra og/eða verkefnastjóra með vitund og
samþykki umdæmisstjóra

Kynnir verkefni fyrir framkvæmdastjóra og stjórn á
ýmsum stigum undirbúningsferlisins

Umdæmisstjóri
Verkefnisskjal (PD)

The log frame matrix

Stakeholder
analysis
SWOT analysis
Weaknesses
Threats

Aðferðafræði ÞSSÍ við
undirbúning verkefna

Verkefnastjóri á aðalskrifstofu veitir umsögn og gerir
athugasemdir eftir því sem við á

Verkefnastjóri á aðalskrifstofu
Veitir umsögn og gerir athugasemdir við verkefnaskjöl

Means

Ber ábyrgð á eftirliti og úttekt verkefna

Samskipti

Hafnað

Cost
PRE CONDITION

Verkefnissamningur
(PO eða MOU)

Schedules

Verkefnasamningur er útbúinn í samstarfi
umdæmisstjóra og innlendra samstarfsaðila
Umdæmisstjóri undirritar að jafnaði
verkefnasamning
Framvinduskýrslur einstakra verkefna eru
sendar til verkefnastjóra á aðalskrifstofu

Eftirlit og úttekt
(M&E)

Reports

Frumkvæði að samskiptum kemur frá
- Umdæmisstjóra
- Framkvæmdastjóra
- Verkefnastjóra á aðalskrifstofu
- Erlendum samstarfsaðilum
Samskipti milli umdæmisskrifstofa skulu jafnan vera
að frumkvæði umdæmisstjóra og með vitund verkefnaStjóra á aðalskrifstofu þegar við á

Eftirlit með framgangi einstakra verkefna er
á ábyrgð umdæmisskrifstofu og ávallt í
samráði við verkefnastjóra á aðalskrifstofu
Óháðar úttektir eru ávallt framkvæmdar í
samráði við verkefnastjóra á aðalskrifstofu
þar með talið val úttektaraðila
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Skipting eftir verkefnasviðum 2007
Skipting framlaga eftir "sectorum" 2007

Jarðhiti
5%

NGO´s o.fl
10%

Aðalskrifstofa
9%
Fiskimál
22%

Félagsmál
12%

Menntamál
30%

Heilbrigðismál
12%

Skipting eftir samstarfslöndum 2007
Skipting eftir löndum 2007

Önnur þr óunar aðs t
6,3%
Sri Lank a
6,9%

HQ
9,4%

Nigaragúa
6,3%

Úganda
15,4%

Nam ibía
9,4%

M alaw i
26,3%
M ós am bík
20,0%

