Mitä tarjolla
pk-yrityksille
Horisontti 2020
-ohjelmassa?

Mikä Horisontti?

Mitä on tarjolla?

EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma
Horisontti 2020 vuosille 2014-2020 tarjoaa rahoituksen
lisäksi paljon muutakin pienille ja keskisuurille yrityksille.
Eurooppalaisten hankkeiden avulla kannustetaan
erityisesti pk-yrityksiä löytämään uusia kansainvälisiä
liiketoimintamahdollisuuksia, verkostoja
ja asiakkaita.

Horisontti 2020 -ohjelman budjetti on lähes 80 miljardia euroa.
Suurin osa rahoituksesta on suunnattu Eurooppaa lähivuosina
kohtaavan seitsemän suuren yhteiskunnallisen haasteen
ratkaisemiseen sekä sellaisten teknologioiden kehittämiseen,
joissa Euroopan toivotaan lähivuosina saavuttavan globaalin
johtoaseman.
Haasteet liittyvät väestön ikääntymiseen, elintarviketurvallisuuteen, energiatehokkuuden parantamiseen,
liikenneratkaisuihin, ilmastonmuutokseen varautumiseen,
yhteiskunnalliseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen.
Teknologioiksi ovat valikoituneet ICT, nanoteknologia ja
kehittyneet materiaalit, valmistus- ja prosessiratkaisut,
bioteknologia ja avaruusteknologia. Lisäksi rahoitusta on
tarjolla uraauurtavaan huipputason perustutkimukseen,
tutkijaliikkuvuuteen ja infrastruktuurien
kehittämiseen.
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Ketkä voivat
hakea mukaan?

Uusi rahoitusmalli
pk-yrityksille

Mukaan voivat hakea kaikki organisaatiot kuten yritykset,
korkeakoulut, tutkimuslaitokset, järjestöt, kunnat tai sairaalat, ja
joskus, esimerkiksi tutkijaliikkuvuusohjelmissa tai huipputason
perustutkimusohjelmassa myös yksittäiset henkilöt. Komissio
suuntaa vähintään 20 % yhteiskunnallisten haasteiden ja
avainteknologioiden hankerahoituksesta pk-yrityksille.

Pk-yrityksille on tarjolla oma rahoitusinstrumenttinsa, josta vain
pk-yritykset voivat hakea rahoitusta erikseen työohjelmassa
määriteltyihin teemoihin. Siihen voi hakea myös yksittäinen
yritys. Kun yrityksellä on paras ratkaisuidea Euroopan
laajuisiin haasteisiin tai loistavin konsepti avainteknologioihin,
etulyöntiasema on hyvä. Rahoitus perustuu kilpailuun, ja vain
parhaat hanke-ehdotukset rahoitetaan.

Yritykset voivat hakea mukaan joko yliopistojen tai
tutkimuslaitosten yleensä koordinoimiin yhteishankkeisiin tai
pk-yrityksille suunnattuun pk-instrumenttiin.

Pk-instrumentin vaiheet
1

Konseptin arviointi ja liiketoimintasuunnitelma

2

Testaus, demot, pilotit, tarvittaessa myös t&k

3

Sparraus ja kaupallistaminen

Ensivaiheessa pk-instrumentista voi hakea 50 000 euron
tukea liiketoimintasuunnitelman kehittämiseen. Sen jälkeen,
jos tuote tai konsepti on riittävän hyvä, voi sen viimeistelyyn
ja markkinatestaukseen saada 0,5–2,5 miljoonaa euroa.
Rahoitettaville hankkeille on tarjolla myös sparrausapua ja
mahdollisuus hyödyntää Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluva
laina- ja riskirahoitusinstrumentteja.
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Miten
rahoitus toimii?

Millaisia hankkeita
rahoitetaan?

Komissio maksaa osan tuesta ennakkoon.
Loppusuoritus maksetaan hankkeen päätyttyä
projektin tuloksen ja kuluraportoinnin perusteella.

•

Idealla on suuri kaupallinen potentiaali

•

Ratkaisu on uusi ja innovatiivinen

•

Kehitystyö on tehty ja ollaan jo lähellä markkinoita

n Komissio korvaa monen toimijan yhteishankkeen
hyväksyttävät välittömät kustannukset kokonaan.
Sen lisäksi osallistuja saa 25% välittömien
kustannusten kokonaismäärästä välillisten
kustannusten kattamiseen.

•

Yrityksellä on riittävästi tietoa kilpailevista ratkaisuista

•

Yrityksellä on näyttöä osaamisesta

n Markkinoita lähellä olevissa hankkeissa kuten pkinstrumentilla rahoitettavat projektit, kustannusten
EU-rahoitusosuus on 70%.

Mistä apua?
•

EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat EUTI

•

Kansalliset yhteyshenkilöt eli National Contact
Points (NCP)

•

Komiteajäsenet

tekes.eu/palvelut/yhteystiedot
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www.tekes.eu

horisontti2020@tekes.fi

tekes.eu

Horisontti 2020

Pk-osallistuminen
komission sivuilla
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