Challenge Finland Q&A

Q: Täytyykö vaiheessa 2 konsortion rinnakkaishankkeiden kokonaisuudesta yritysten osuuden
olla yli 50% ( pk-vetoinen konsortio) tai yli 70% (suuryritys-vetoinen konsortio)
A: Ei tarvitse. Challenge rinnastetaan ohjelmiin ja teemahakuihin, joissa voidaan määritellä omat
tavoitteet. Challengessä pitää olla uskottava konsortio myös tulosten kaupallistamiseen. Tämä
tarkoittaa, että mukana on vahvalla panoksella yrityksiä ja hanke pärjää kilpailussa sitä paremmin
mitä suurempi ja laadukkaampi yritysten osuus on mutta ehdottomia %-vaatimuksia ei esitetä.

Q: Montako yritystä on oltava mukana vaiheessa 2?
A:Vähintään kolme yritystä, joista vähintään kaksi omalla rinnakkaishakemuksella ja kolmas muulla
panoksella (rahoitus, inkind).

Q:Vaaditaanko konsortion yhteinen projektisuunnitelma?
A: Yhteinen projektisuunnitelma on suositeltava mutta ei pakollinen. Näin kilpailevien yritystenkin on
helpompi osallistua. Yritykset osallistuvat tutkimuksen suuntaamiseen ja hyödyntävät tuloksia.

Q:Jos kaksi tai useampi tutkimuslaitos hakee omilla hakemuksillaan vaiheessa 1, voiko
molempien hanke olla 100k€ ja voivatko molemmat saada 70k€ rahoituksen?
A: Ei. Jos kaksi tai useampi tutkimuslaitosta hakee, on kokonaisuuden maksimibudjetti 150k€ (70%
tuki).
Q: Voiko yritys hakea vaiheessa 1?
A: Voi. Hakemukset käsitellään Tekesin tavanomaisten rahoituslinjausten mukaan ja kaikki
rahoitustuotteet ovat käytettävissä. Käytännössä suuryritysten kohdalla voi olla vaikea saada
rahoitusta pienehköön esiselvitysluonteiseen hankkeeseen, joten suositellaan, että suuryritykset
osallistuvat vaiheeseen 1 omalla kustannuksella. Pk-yritykset voivat saada kansainvälisen kasvun
valmistelun rahoitusta esiselvitykseen.
Q: Voiko suuryritys olla mukana konsortiossa? Ovatko suuryritysten hankkeiden arvioinnissa
Challengessä erilaiset säännöt kuin normaalisti?
A: Voi olla mukana. Säännöt ja yritysten rahoituslinjaukset eivät muutu ja suuryritysten osallistuminen
arvioidaan normaalisti Tekesin linjausten mukaan.
Q: Voiko rahoitusta saada konsortio, jossa on tutkimuslaitosten lisäksi vain suuryrityksiä?
A: Periaatteellista estettä ei ole. Normaalit rahoituslinjaukset ja ehdot ovat voimassa ja suuryritysten
hanketta arvioidaan näiden mukaan. Pk-yritykset ovat kuitenkin Tekesin keskeisin asiakasryhmä ja
konsortioon olisi hyvä pyrkiä saamaan mukaan myös niitä omilla kehittämisprojekteillaan?
Onko vaiheen 1 hankkeilla oltava ohjausryhmä vaikka yritysrahoitus ei edellytetä? Ketkä ovat
jäseniä?

A: Hankkeella on oltava ohjausryhmä mutta Tekes ei aseta tarkempia vaatimuksia jäsenistä.
Luonnollisesti jäseniä ovat vastuullinen johtaja, projektipäällikkö ja mahdolliset
yhteistyökumppaneiden edustajat. Vaiheen 1 hankkeen tarkoitus on käydä keskustelua yritysten
kanssa ja kehittää hanketta, jotta hanke paremmin täyttää odotukset yritysyhteistyön osalta. Hakijan
etu on varmasti pyytää mukaan relevantteja yrityksiä. Tekesin hankevastaava osallistuu kokouksiin

