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 Valtakunnallinen tarve hajanaisen tiedon kokoamiseksi EU-rahoituksesta on
tunnistettu jo pitkään. EU:n tarjoaman rahoituksen kenttä on laaja ja sitä
tarjotaan markkinoille monin eri rahoitusvälinein monia eri kanavia pitkin.

 Tarpeeseen pyritään nyt vastaamaan TEMin päätöksellä ja erillisrahoituksella
Business Finlandiin perustetulla 3htv:n EU-rahoitusneuvontapalvelulla. Palvelu
toimii TEMin ohjauksessa.
 Palvelu käynnistettiiin 12.4., jolloin verkkosivut avattiin
(www.eurahoitusneuvonta.fi), sekä ilmoitettiin ensimmäisistä tulevista
tapahtumista. Tulevaisuudessa tullaan käynnistämään myös puhelinpalvelu.

 Palvelu toimii tiiviissä yhteistyössä sen kokoaman laajan EU-rahoituksen
sidosryhmäverkoston kanssa. Laajaa neuvontaa EU-rahoituksen monista tuotteista
voidaan tarjota vain aktiivisessa yhteistyössä tämän laajan verkoston kanssa.

Palvelun tavoitteet
 Palvelun tavoitteena on esittää EU:n ohjelmien muodostama kokonaisuus
selkeästi yhtenäisellä verkkosivustolla sekä viestinnässä eri kanavien kautta
(some, tapahtumat jne.)

 Työn tuloksena EU:n eri rahoitusohjelmat tunnetaan laajemmin, sekä
kansallisten julkisten toimijoiden, että potentiaalisten hyödyntäjien
keskuudessa.
 Näin kotimaiset toimijat pystyvät hyödyntämään EU:n rahoitusohjelmia entistä
paremmin selkeän neuvontapalvelun ja tiedonjaon tuloksena.

 Palvelun ympärille rakentuu kansallinen EU-rahoituksen osaajien verkosto, jonka
kautta tieto rahoitusmahdollisuuksista kulkee tehokkaasti ja laajasti.

Palvelun laaja sidosryhmäverkosto
Palvelu nojaa tiiviiseen yhteistyöhön EU-rahoituksen kanssa työskentelevien
tahojen kanssa.

EU-rahoitusneuvontapalvelu
Toimii valtakunnallisena EU-rahoitustietoa kokoavana
ja jakavana pisteenä. Palvelusta vastaavat henkilöt:
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Neuvonnan piiriin kuuluvat ohjelmat
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InvestEU-ohjelma
COSME
SME InnovFin
Pk-yritysaloite (SME Initiative)
EIP:n suorat lainat
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European Guarantee Fund (EGF)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horisontti Eurooppa
Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus (JRC)
EU4Health-ohjelma
Erasmus+
Luova Eurooppa
Puolustusrahasto
Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF)
Turvapaikka – ja maahanmuuttorahasto (AMF)
Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA)
Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusväline (BMVI)
EU:n ulkosuhderahoitusinstrumentti (NDICI)
LIFE
EU:n avaruusohjelma
Digitaalinen Eurooppa-ohjelma
Verkkojen Eurooppa –väline (CEF)
Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)
Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)
Maatalousrahastot
Innovaatiorahasto
Euratom & ITER

Neuvomme EU:n rahoituksesta
EUTI & NCP:t – Horisontti Eurooppa -ohjelman
julkiset neuvontapalvelut
• EUTI on ohjelman toteutuksen asiantuntija;
tarjoaa käytännön opastusta ja koulutusta
HE-ohjelman toiminnasta ja osallistumisen
yksityiskohdista
• NCP-yhteyshenkilö on Horisontti Euroopan
työohjelmien substanssiasiantuntija;
neuvoo hakutekstien lukemisessa,
hakemusten valmistelussa ja arvioinnissa
• Ota yhteyttä kun halua tietää Horisontti
Euroopasta ja osallistumismahdollisuuksista:
•

www.horisonttieurooppa.fi
 Miten voimme auttaa tai
EUTI@businessfinland.fi

EU-rahoitusneuvontapalvelu
•

•
•

•

Yleistason neuvontaa kaikista EUrahoitusvaihtoehdoista tuotettuna
yhteistyössä EU-rahoitusohjelmien
kansallisten vastuutahojen kanssa
Temaattisia, ohjelmien rajat ylittäviä
tapahtumakokonaisuuksia
Asiakasyhteydenotot verkkosivujen kautta
www.eurahoitusneuvonta.fi/yhteystiedot tai
info@eurahoitusneuvonta.fi
Asiakas ohjataan EU-rahoitusneuvonnan
pariin kun hän ei ole varma mitä
rahoitusohjelmaa voisi hyödyntää

EU-hankkeiden hyödyt ja toimintalogiikka
 Hankehaut rakentuvat usein EU:n strategisten tavoitteiden ympärille toteutuen eri tasoilla (alue,
kansallinen, eurooppalainen taso); läpileikkaavia teemoja ovat mm. ilmastonmuutos ja
digitalisaatio. TKI-hankkeet ja yleinen innovatiivisuus usein fokuksessa.
 Hankkeet tuottavat lisäarvoa Eurooppaan ja eurooppalaisille.

 Hankkeet toteutetaan joko yksin tai konsortioissa, joille on omat ohjelmakohtaiset
vähittäisvaatimukset. Konsortiossa on koordinaattorin ohella useita muita rooleja – myös
pienemmän toimijan on mahdollista päästä mukaan.
 EU-hankkeiden etuja ovat rahoituksen ohella mm.
 kansainväliset verkostot, jotka syntyvät konsortiossa olemisen myötä, sekä muiden osallistujien
tietotaidon hyödyntämismahdollisuudet; kerran mukana -> kutsuja lähteä mukaan uudelleen
 pääsy uusille markkinoille
 eturivin paikat nähdä mitä alalla tapahtuu Euroopassa

Miten palveluun saa yhteyden?
 Nettisivujen yleiskatsaus
 Yhteydenottolomake
 Sähköposti:
info@eurahoitusneuvonta.fi

Tapahtumat syksy 2021
Tapahtumat
syksy 2021
Elokuu
24.8.

EU-aamukahvit: verkostot

Syyskuu
8.9.

Temaattinen kokonaisuus 1: Digitaalisuus

28.9.

EU-aamukahvit: Digitaalinen Eurooppa

Lokakuu
xx.10.

Temaattinen kokonaisuus 2: Bio&Kiertotalous ml. Cleantech

xx.10.

EU-aamukahvit:

> Alueellinen EU-päivä 1

Marraskuu
xx.11.

Temaattinen kokonaisuus 3: Yhteiskunta & ihmiset (ml. luovat alat)

xx.11.

EU-aamukahvit:

>Alueellinen EU-päivä 2

Joulukuu

xx.12.

Temaattinen kokonaisuus 4: Hyvinvointi

> Alueellinen EU-päivä 3

Kiitos!

