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Eurooppa-toimisto

• Perustettu vuonna 1998

• Taustatahot:
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EU-budjetti 2021-2027

Vihreä ja digitaalinen siirtymä:

• 30 % rahoituksesta ilmastotavoitteiden tukemiseen

• digitalisaation tukeminen kaikissa ohjelmissa, 

20 % elpymis- ja palautumistukivälineestä



Vihreä siirtymä eli Green Deal



Digitaalinen siirtymä



EU:n elpymispaketti I

REACT-EU-väline (EAKR- ja ESR-rahoitusta)
• Väline koronaviruspandemian aiheuttamasta kriisistä elpymiseksi. 

• Kohteet: 
• pk-yritysten innovatiivisten ja kansainvälistä kasvua edistävien kehittämishankkeiden 

tukeminen
• perusliiketoiminnasta poikkeavat merkittävät hankkeet, erityisesti liiketoiminta- ja 

kansainvälistymismahdollisuuksien kehittäminen
• innovatiiviset tuote- ja tuotantomenetelmien kehittämishankkeet 
• EAKR-hankkeissa painotetaan vähähiilisyyden tavoitteita edistäviä hankkeita (esim. energia- ja 

materiaalitehokkuus) sekä uusien nousevien toimialojen hankkeita (esim. biotalous ja luovat 
alat) 

• Varsinais-Suomeen yhteensä 14,5 M€, josta ELY:n kautta jaettavaa yritystukea noin 6 M€ 
(ei vielä virallista päätöstä) 

• EAKR-yritystukihakemuksissa jatkuva haku 

• Rahoitusosuus 50 %

• Aikataulu: hankkeet toteutettava 31.8.2023 mennessä 

• Lisätietoja:
• Leevi Törmäkangas leevi.tormakangas@ely-keskus.fi

mailto:leevi.tormakangas@ely-keskus.fi


EU:n elpymispaketti II

EU:n elpymis- ja palautumistukiväline - Suomen Kestävän kasvun -ohjelma

• Ohjelma hallituksen valmistelussa, pitäisi valmistua tässä kuussa. Haut avautumassa 
kesällä? 

• Ei korvamerkittyjä maakunnallisia allokaatioita. 

• Haussa vaikuttavia hankkeita, joiden avulla luodaan uutta, kestävää kasvua. ”Green 
recovery”. 

• Ei juurikaan tulossa uusia välineitä, vaan varat jaetaan jo olemassa olevien 
instrumenttien kautta (mm. ELY, Business Finland ). 

• Suomen ohjelmassa ei korvamerkittyjä hankkeita, vaan hankkeet hakevat rahoitusta
kansallisten välineiden kautta. 



Horisontti Eurooppa ~84,9 mrd €*

* vuoden 2018 hintoina; ~95,5 mrd € käypinä hintoina 

➢ Konsortiohankkeiden 1. haut avautuvat huhtikuussa, päättyvät elokuussa
➢ Accelerator: cut-off dates noin 4 x / vuosi 
➢ Eurostars: cut-off dates noin 2 x / vuosi

Konsortiohankkeet

Accelerator

Eurostars

25 mrd €
26,2 %

53,5 mrd €
56 %

13,6 mrd €
14,2 %

10 mrd €

0,5 mrd €

3 mrd €



Pilari II Konsortiohankkeet

• Osallistujat: 
• pk- ja suuryritykset
• tutkimusorganisaatiot ja 

korkeakoulut
• kaupungit, alueet ym. julkiset 

organisaatiot
• yhdistykset…

• Min. 3 organisaatiota, min. 3:sta eri EU-
tai osallistujamaasta; yleensä 
kumppaneita on kuitenkin enemmän, 
keskimäärin 6-10

• Rahoitetaan: uuden tiedon, 
teknologioiden ja prosessien 
kehittämistä, demonstrointi-ja 
pilottihankkeita, koordinointi- ja 
tukitoimia…

8,2 mrd €

2,3 mrd €

1,6 mrd €

15,3 mrd €

9 mrd €

2 mrd €

15,1 mrd €

Klustereiden kansalliset asiantuntijat löytyvät 
Business Finlandin sivuilta

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-eurooppa/miten-voimme-auttaa


Horisontti-konsortiohankkeiden 
valmistelurahoitus 

Laajojen Horisontti-hankkeiden valmistelun rahoitus pk- ja midcap -yrityksille

• Horisontti-hankkeen kokonaiskustannusten on oltava min. 3 M€ ja hankkeen 
suomalaisosapuolien roolin on oltava rahallisesti tai sisällöllisesti merkittävä (esim. 
koordinaattori ja/tai työpaketin vetäjä).

• Business Finland voi hyväksyä valmisteluvaiheen kustannuksiksi enintään 5% tavoitellun 
Horisontti-hankkeen suomalaisen osapuolen kokonaiskustannuksista

• Hakemuksessa on kuvattava Horisontti-hankkeen kannalta uskottava konsortio, jossa 
suomalaisosallistuminen täyttyy seuraavilta osin: 

• Pk- ja Midcap -yritysten valmistelemassa hankkeessa on oltava mukana vähintään toinen 
suomalainen osapuoli.

• Horisontti-hankkeen suomalaisosallistumisen kokonaiskustannuksista kotimaisten yritysten osuus on 
oltava vähintään 20 %.

• Business Finlandin rahoitusosuus on 75 % kustannuksista, kuitenkin max. 50 000 €.



Euroopan innovaationeuvosto

• Open Calls: ei temaattisia prioriteetteja
• Challenge Calls: temaattisia hakuja, jotka edustavat strategisesti 

tärkeimpiä painopistealueita, kuten terveys, digitaaliset ratkaisut 
tai energia, ilmasto ja ympäristö. 



Accelator-ohjelma

• Korkean riskin ja korkean kasvupotentiaalin omaaville innovatiivisille, voimakasta kv. 
kasvua hakeville pk-yrityksille (TRL-taso 6 ->), joiden innovaatiotausta on 
ensisijaisesti deep tech -tutkimuksessa

• Alhaalta ylöspäin: avoin kaikille sektoreille, tuotteille, palveluille, uusille 
liiketoimintamalleille

• Yksittäinen pk-yritys voi hakea rahoitusta yksin

• Projektin kesto on tyypillisesti 24 kuukautta. 

• Erilaiset rahoitusmuodot: 
1. Tuki (grant)
• 0,5-2,5 milj. € (70% hyväksyttävistä hankekustannuksista + 25 % lisä 

yleiskustannuksiin)
• tarkoitettu ennen varsinaista kaupallistamisen vaihetta  tapahtuvaan uusien, 

innovatiivisten tuotteiden ja ratkaisujen testaukseen, validointiin, pilotointiin ja 
skaalaukseen 

2. Pääomakomponentti (equity)
• avustuksen lisäksi 0,5-15 milj. € yksityistä pääomaa, ns. blended finance; 

Euroopan Investointipankin takaama pääomarahoitus 
• tarkoitettu varsinaisen kaupallistamisvaiheen toimiin



Politico, 6.1.2021: 
https://www.politico.eu/article/eu-moonshot-startups-alarm-commission-innovation-fund/

https://www.politico.eu/article/eu-moonshot-startups-alarm-commission-innovation-fund/


Accelerator: hakuprosessi

• Esihakemus: 5 sivua, 10 sivun pitch deck sekä 3 min. pitchausvideo. Esihakemuksen voi jättää milloin 
tahansa AI-pohjaisessa hakemusjärjestelmässä. Hakemukset arvioidaan saapumisjärjestyksessä. Noin 
4-6 vkon kuluessa yritys saa vastauksen, pääsikö jatkoon eli tekemään varsinaisen hakemuksen.

• Varsinainen hakemus: esihakemusvaiheesta jatkoon päässet hakijat voivat jättää varsinaisen 
hakemuksen johonkin cut-offiin seuraavan 12 kk kuluessa vastauksen saamisesta. Varsinaisen 
hakemuksen valmistelun tueksi yritys saa EIC Business Acceleration Services coachilta 3 pv 
työpanoksen, joka on tarkoitettu liiketoimintasuunnitelman eri osa-alueiden kehittämiseen, ei 
hakemuksen kirjoittamiseen. Varsinainen hakemus valmistellaan AI-pohjaisessa 
hakemusjärjestelmässä. Hakemus sisältää mm. liiketoimintasuunnitelman, yrityksen taloustiedot 
sekä kuvauksen tiimistä ja omistajista.

• Haastattelu: 5-6 vkon kuluessa yritys saa tiedon varsinaisen hakemuksen arviointituloksesta. Jatkoon 
päässeet hakijat saavat kutsun haastatteluun, joka järjestetään 8-9 vkon kuluttua cut-off päivästä ja 
jossa tehdään varsinainen rahoituspäätös (olettaen että due diligence -prosessi on ok). 

• Tulokset: Haastattelussa menestyneet hakijat saavat tiedon lopputuloksestanopealla aikataululla (2-
3 vkoa). Sopimuksen valmisteluvaiheen (n. 1 kk) ja allekirjoituksen jälkeen pääomakomponenttia 
hakeneiden osalta alkaa myös due diligence -prosessi EIC Fundin kanssa. Pääomakomponentista on 
tavoitteena päästä sopimukseen 2-6 kk kuluessa. 

• Hakukertojen määrää on rajoitettu eri vaiheissa. Kahden menestyksettömän hakuyrityksen jälkeen 
yritys ei voi jättää hakemusta seuraavan 12 kk aikana. Sen jälkeen hakijalta odotetaan joko 
huomattavasti parannettua hakemusta tai hakemusta kokonaan uuteen hankkeeseen.



Accelerator: aikataulut ja 
yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt Business Finlandilla: Hakuajat:

• Esihakemus: milloin tahansa 
(hakujärjestelmä auennee 
maaliskuussa2021)

• Varsinainen hakemus: cut off -päivät 
2021: 9.6. ja 6.10.

• HUOM! tiedot vielä alustavia; tiedot 
tarkentuvat lopullisen EIC-
työohjelman valmistuttua ja hakujen 
avauduttua Q1/2021 alussa. 



Eurostars-3 (Innovative SMEs) I

Mikä? 
• 36 maan yhteisohjelma

• Kuuluu kv. EUREKA-yhteistyön piiriin; www.eurekanetwork.org

• Rahoitus osittain Horisontti Eurooppa -ohjelmasta (”European Innovation Ecosystems”) ja 
osittain kansallisten T&I-organisaatioiden toimesta. Suomessa rahoitus Business Finlandin 
kautta. 

Kenelle? 
• kasvaville ja aktiivista tutkimus- ja kehitystyötä tekeville pk-yrityksille (väh. 10 % liikevaihdosta 

tai henkilöresursseista T&K-työhön; ”R&D performing SME”), jotka pyrkivät kv. kasvuun

• yrityksen talouden on oltava kunnossa + taloudellisen kapasiteetin on riitettävä kehityshankkeen 
läpivientiin

• rahoitusta ensisijaisesti pk- ja midcap-yrityksille (liikevaihto < 300 M €)

• kasvuyrityksen oltava Business Finlandin hyväksymä

Hankekonsortio? 
• hankkeessa oltava mukana partnereita kahdesta tai useammasta Eurostars-maasta

• hankekonsortion vetäjänä on oltava kasvava pk-yritys

• pk-yritysten kustannusten on dominoitava koko hankebudjettia

• konsortion muita osallistujia voivat olla tutkimusorganisaatiot ja/tai suuret yritykset

http://www.eurekanetwork.org/


Eurostars-3 (Innovative SMEs) II

Miten toimii? 
• Konsortiot voivat lähettää hakemuksia Eurostars-ohjelmaan miltä tahansa aihealueelta milloin 

tahansa ohjelman keston puitteissa.

• Hakemukset arvioidaan keskitetysti yhteisillä kriteereillä riippumattoman kv. 
asiantuntijapaneelin toimesta perustuen hakemuksessa lähetettyyn aineistoon.

• Arvioinnin läpäisseet projektit toteutuvat, kun kaikkien niihin osallistuvien osapuolten 
kansallinen rahoitus on varmistettu. Business Finland rahoittaa suomalaisosapuolia.

• Arviointi- ja rahoitusprosessi kestää noin 4 kk.

• Projektien kesto on max. 3 vuotta. Tulosten odotetaan olevan markkinoilla kahdessa vuodessa 
projektin päättymisen jälkeen.

Kuinka paljon rahoitusta? 
• 50 % pk-yrityksille 

• 40 % midcap-yrityksille (liikevaihto < 300 M €)

• 40 % suuryrityksille, max. 60.000 €

• 70 % yliopistoille ja tutkimuslaitoksille, max. 70.000€, edellytyksenä, että konsortiossa pk-
yritysten osuus vähintään puolet projektin koko budjetista 



Eurostars-3 (Innovative SMEs) III

Milloin haku? 
• 2 x / vuosi koontipäivä ”cut-off-date”, johon mennessä saapuneet hakemukset käsitellään 

yhdessä erässä

• uusista cut off -päivistä ei vielä tietoa; noudattavat Horisontti Eurooppa -ohjelman aikatauluja

Hyödyt: 
• kansainvälistyville yrityksille erinomainen vaihtoehto ja yhteistyökanava markkinaläheisyytensä 

ansiosta

• vahvaa tukea yrityksen kasvuun, auttaa löytämään uutta osaamista, uusia markkinoita ja uutta 
liiketoimintaa

• osallistuminen Eurostarsiin herättää usein myös yksityisten sijoittajien mielenkiinnon.

Hakemuksen teko ja ohjeistus: Eurostars

https://www.eurekanetwork.org/countries/finland/eurostars/


Eurostars-tilastoja



Pk-yritysten läpimenoprosentti 
H2020-ohjelmassa

• Pk-instrumentissa 
läpimenoprosentti 
oli noin 5-10 %

• Accelerator-
pilotissa 2-3 %



Kansalliset yhteyshenkilöt 

Eurostars-yhteyshenkilö, kansallinen EUREKA-projektikoordinaattori 
• Matti Evola
• +358 50 5577 835
• matti.evola (at) businessfinland.fi

Kansallinen EUREKA-projektikoordinaattori 
• Tom Warras
• +358 50 5577 839
• tom.warras (at) businessfinland.fi

Head of EUREKA office
• Heikki Uusi-Honko
• +358 50 5577 825
• heikki.uusi-honko (at) businessfinland.fi



Lisätietoja Horisontti Euroopasta

Business Finlandin EUTI-palvelu: www.horisonttieurooppa.fi

http://www.horisonttieurooppa.fi/


Enterprise Europe Network

• Komissio käynnistämä verkosto (2008), rahoitus tulee osin EU:n COSME-
ohjelmasta -> jatkossa Sisämarkkinaohjelmasta

• Maailman suurin tukiverkosto kansainvälisyyttä tavoitteleville pk-
yrityksille

• Toimii yli 60 maassa, yhteensä 3 000 asiantuntijaa yli 600 
jäsenorganisaatiosta (mm. teknologiakeskukset, yliopistot ja 
tutkimuslaitokset, alueelliset kehityskeskukset, kauppakamarit…)

• Kv. kumppanuuksien muodostaminen: asiantuntemus, kontaktit, 
tapahtumat

• Neuvoja yrityksille kv. kasvun ja markkinoille laajentamisen edistämiseksi

• Tukea yritysten innovaatioille: ratkaisuvetoisia palveluita innovatiivisten 
ideoiden muuttamiseksi kansainvälisesti kaupallisiksi menestyksiksi

• Case Norsepower: Finnish wind power sets sail for new markets

https://een.ec.europa.eu/succes-story/finnish-wind-power-sets-sail-new-markets


Enterprise Europe Network

Paikallinen yhteyspiste Turussa: 
Turku Business Region

Olli Mankonen
• Erityisasiantuntija, EEN
• +358 400 921 937
• olli.mankonen@turkubusinessregion.com

mailto:olli.mankonen@turkubusinessregion.com


H2020-rahoituksen saajat Varsinais-
Suomessa

94 korkeakoulujen osallistumista (yli 34,6 milj. €), josta

• 69 x Turun yliopisto 27,0 milj. €

• 18x Åbo Akademi 5,3 milj. €

• 7 x Turun ammattikorkeakoulu 2,3 milj. €

81 yritysten, yhtiöiden ja yhdistysten osallistumista (yli 31,8 milj. €), josta

• 11 x Metgen Oy 12,8 milj. €

10 julkisen organisaation osallistumista (yli 5,2 milj. €), josta

• 4 x Turun kaupunki 3,7 milj. €

• 5 x Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1,3 milj. €

• 1 x Varsinais-Suomen liitto 0,2 milj. €

Tilastot pohjautuvat Business Finlandin 3.9.2020 tilastoihin. 



Varsinaissuomalaisten yritysten H2020:n 
pk-instrumenttirahoitus

Yritys Pvm Summa Projektin lyhenne Projektin koko nimi

MYTRUESOUND OY 30.1.2019 50 000 € iGames Immersive audiogames for the Blind and Visually Impaired people

KINE ROBOT SOLUTIONS OY 4.12.2018 50 000 € BOXBOT

A fast and powerful 3D cargo space usage optimization service for 

logistics industry

MEDICORTEX FINLAND OY 19.11.2018 50 000 € Medicortex

Launching the First Non-Invasive Point of Care Diagnostic Test for 

Traumatic Brain Injury

COMPTEK SOLUTIONS OY 19.11.2018 50 000 € RUST Revolutionizing the Utilization of compound Semiconductor Technology

ARCTIC IP INVESTMENT AB 7.8.2018 50 000 € FAERSK FAERSK – Innovative fish processing and logistics solution

LABMASTER OY 31.1.2018 50 000 € LABMASTER LUCIA

Labmaster Lucia - revolutionizing blood diagnostics with rapid accurate 

low-cost point-of-care tests

TRIVORE OY 3.11.2017 50 000 € VoLTE-DM

VoLTE device management platform: enabler for the transition to full-

LTE mobile networks and more efficient use of the scarce radio 

spectrum

PAUMAX OY 15.9.2016 1 712 375 € IPCOM

Next generation IP-based smart Push-to-Talk communication device for 

public security

VAADIN OY 12.11.2015 50 000 € COCOA CLOUD COllaborative CO-creation of web Applications on the CLOUD

GASERA OY 14.8.2015 2 346 208 € IRON High sensitivity multi-gas handheld gas analysis technology

NETOREK OY 19.5.2015 50 000 € HyCloud

Hybrid Cloud solution based on a disruptive method for data 

redundancy and a network attached storage device, to store, access and 

back-up digital content safer, faster and cheaper.

METGEN OY 30.4.2015 1 541 575 € APEX Advanced Process Economics through Oxidoreductases

6 050 158 €

Tilastot pohjautuvat Business Finlandin 13.3.2019 tilastoihin. 



MetGen Oy:n H2020-rahoitus

Action Type Acronym

Contract 

Signature 

Date

Nbr of 

Participants

Participant 

EC Financial 

Contribution Title

RIA ButaNexT 22.4.2015 12 362 877 € Next Generation Bio-butanol

SME-2 APEX 30.4.2015 1 1 541 575 € Advanced Process Economics through Oxidoreductases

IA ReTAPP 19.11.2015 4 1 121 750 € Re-Think All Plastic Packaging

JTI-BBI-RIA BIOrescue 1.8.2016 11 733 510 €

Enhanced bioconversion of agricultural residues through 

cascading use

JTI-BBI-IA-DEMO BIOFOREVER 26.7.2016 18 565 682 €

BIO-based products from FORestry via Economically Viable 

European Routes

RIA FALCON 29.11.2016 9 732 500 €

Fuel and chemicals from lignin through enzymatic and chemical 

conversion

JTI-BBI-RIA UNRAVEL 4.5.2018 12 341 250 € UNique Refinery Approach to Valorise European Lignocellulosics

JTI-BBI-IA-FLAG SWEETWOODS 30.4.2018 15 6 624 844 €

Production and deploying of high purity lignin and affordable 

platform chemicals through wood-based sugars

JTI-BBI-RIA WoodZymes 4.5.2018 9 500 500 €

Extremozymes for wood based building blocks: From pulp mill 

to board and insulation products

MSCA-RISE B-LigZymes 13.11.2018 8 41 400 € Bacterial Enzymes and Bioprocesses for Lignin Valorisation

12 565 888 €

Tilastot pohjautuvat Business Finlandin 13.3.2019 tilastoihin. 



MetGenin kokemuksia

MetGenin teknologiajohtaja Matti Heikkilä:

• ”Emme hae EU-projekteihin rahan takia. Haemme niitä sen takia, että haluamme 
viedä omia teknologioitamme eteenpäin ja ajaa meidän missiota, joka on 
mahdollistaa teollisuuden biomassan käyttöä mahdollisimman pitkälle. ”

• ”Jos EU-rahoitusta käyttää yrityksen strategian toteuttamiseen, kuten olemme 
tehneet, silloin toiminnan jatkuvuus tulee itsestään. EU-hankkeet ovat työkaluja 
tutkimuksen ja kehityksen tukemiseen, ja myös niiden vähän riskialttiimpien 
teknologioiden kehittämiseen.”

• ”Parhaimmissa ideoissa on yleensä iso riski, eikä niiden suora kaupallinen 
toteuttaminen ole välttämättä heti mahdollista. EU-tuet ovat olemassa sitä varten, 
että suurempaa riskiä voidaan jakaa.” 

EU-projektivastaava Anne Paavolainen: 

• ”Yhteistyö on meille hyvin tärkeää ja se, että konsortio toimii kokonaisuutena. 
Harkitsemme aina tarkkaan, mihin EU-hankkeisiin lähdemme mukaan ja ne 
joihin lähdemme, ovat aina meidän strategian mukaisia.”



MetGenin kokemuksia

• Aina ei tarvita konsulttia hakemusta kirjoittamaan: MetGenin itsensä kirjoittamat 
hakemukset ovat menestyneet loistavasti, sillä jokainen niistä on johtanut 
rahoituksen saamiseen. Kaikista hakemuksista, joissa yritys on ollut mukana, on 
läpi mennyt puolet. 

• Yhteneväisyys EU-strategioiden kanssa tärkeää! ”Tällä hetkellä MetGenin
strategia sekä EU:n painopistealueet vaikuttavat olevan yhdenmukaiset.”



Miten EU-rahoituskilpailussa pärjää?

Eija Auranen, palvelupäällikkö                                                                                          
Business Finland, EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat (EUTI): 

Horisontti – arpajaiset Euroopassa? -blogikirjoitus, 22.5.2019

”Sehän on ihan arpaonnea, kuka Horisontti 2020 -hauissa onnistuu.” Ja höpö, höpö. 
Siinä kisassa ei kyllä tuurilla pärjää, vaikka muuta kuuleekin väitettävän. 
Onnistuminen vaatii aikaa, istumalihaksia, hikeä ja joskus kyyneleitäkin eli se on ihan 
oikean työn takana. 

Kansainvälisessä kilpailussa pärjää, kun on hyvä, mielellään ihan huippu.



Miten EU-rahoituskilpailussa pärjää?

Jokainen hakija voi ihan itsekin vaikuttaa siihen, kuinka pärjää Horisontti-kisoissa. Ne 
kotitehtävät pitää vaan tehdä ja huolellisesti.  

Toistanpa jälleen kerran vanhaa loruamme: Lue ohjeet ja noudata niitä. 
Hakukuulutus on tarjouspyyntö, joten vastaa tarjoukseen eli tarjoa, sitä mitä 
pyydetään. 

Kysy neuvoa. Oletko, muuten, koskaan ottanut yhteyttä arvioijaan, siis siihen, joka on 
käynyt arvioimassa Horisontti-hakemuksia? Saatat saada eurojenarvoisia neuvoja. 
Komissiohan julkaisee arvioijalistat Funding & Tenders -portaalissaan.

Ja vielä: aloita ajoissa, aikaa ei ole koskaan liikaa! 

Kolme neljäsosaa Horisontin rahoituksesta ohjataan yhteistyöhön eli 
konsortiohankkeille. Suomalaisille siinä on vielä paljon hyödyntämätöntä 
potentiaalia. Tietysti yhteistyöhön tarvitaan kumppaneita sekä Euroopasta että 
Suomesta. 

Jos olet vielä pieni tekijä tai kv. kentällä kokematon: etsi kokeneempia, isompia ja 
itseäsi parempia kumppaneita. Jos olet jo osaava ja kokenut, ota uusia tulokkaita 
mukaasi. 



EU-rahoituksen nyrkkisääntöjä

1. EU-rahoitusohjelmat ovat komission mittatilaustyötä, jonka avulla komissio 
haluaa edistää asettamiensa tavoitteiden saavuttamista                                                                       
→ tunnettava EU-keskustelun, poliittisten strategioiden ja tavoitteiden 
pääpiirteet

2. Hankkeiden tuotettava eurooppalaista lisäarvoa
→ mietittävä, mitä hyötyä hankkeesta on koko Euroopan tasolla

3. Suurin osa EU-rahoitusohjelmista vaatii kumppaneita muista EU-maista, 
yksittäisille paikallisille hankkeille ei rahoitusta (HUOM! ei Accelerator-ohjelma)                                          
→ kannattaa verkostoitua

4. Hakuprosessit aikaa vieviä
→ aloitettava valmistautuminen hyvissä ajoin

5. Jos ei heti ensimmäisellä kerralla saa rahoitusta, kannattaa yrittää uudelleen
→ sinnikkyyttä tarvitaan, jokaisesta kerrasta oppii            



Kiitos!

Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto
saara.nuotio-coulon@turku.fi

@TurkuEUOffice
www.turkueuoffice.fi

mailto:saara.nuotio-coulon@turku.fi
http://www.turkueuoffice.fi/eurooppatoimisto

