Loistava
tiimi

Rahoitamme
yrityksiä,
joilla on
halu ja kyky
kasvaa

Team Finland -verkoston palvelut ja rahoitus
auttavat suomalaisia yrityksiä kansainvälisille
markkinoille.
http://team.finland.fi

Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet
-palvelu tuo pk-yrityksille tietoa nykyisistä ja tulevista
liiketoimintamahdollisuuksista eri puolilla maailmaa.
http://team.finland.fi

Tekesin ohjelmista saat uusinta tietoa ja
näkemystä kansainvälisten markkinoiden kehityksestä.
Tapahtumista ja verkottumismatkoilta saat näkyvyyttä
ja kontakteja.
www.tekes.fi/ohjelmat
Tekesin Market Access -ohjelmissa suomalaiset
pk-yritykset saavat kattavan liiketoimintasuunnitelman
kohdemarkkinoille. Sen tekevät alansa ammattilaiset,
jotka täydentävät osaamistaan maailman
huippuyliopistojen MBA-tutkinnolla.
www.tekes.fi/map

EU:n Horisontti 2020 -ohjelma tarjoaa rahoitusta
tutkimus- ja innovaatiotoimintaan lähes 80 miljardia
euroa. Ohjelma tarjoaa yrityksille uusia verkostoja,
markkinoita ja rahoitusta esimerkiksi innovaatioiden
kaupallistamiseen. Tekesistä saat tietoa ohjelman
hauista ja rahoituksesta.
www.tekes.eu

Kansainvälinen
kilpailukyky
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Palveluja kasvunälkäisille
yrityksille
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Intoa ja
osaamista

Omaa
rahaa
Innovaatiorahoituskeskus Tekes
Vaihde: 029 50 55000 (arkisin klo 8.00–16.15)
Tunnustelu: www.tekes.fi/tunnustelu
Asiointi: www.tekes.fi/asiointi
www.tekes.fi
@Tekesfi

Kehitä
menestyviä
tuotteita ja
palveluja
Tekes rahoittaa tutkimus- ja
kehitysprojekteja ja liiketoiminnan
kehittämistä. Projektien tuloksina
syntyy uusia innovatiivisia tuotteita
ja palveluja.
Jaamme riskiä, kun kehität uutta,
uudistat vanhaa ja otat loikan
uusille markkinoille.
Projektisi sisältö vaikuttaa
siihen, rahoitammeko sitä
lainalla vai avustuksella. Tekesin
rahoitus kattaa osan projektin
kustannuksista. Yritykselläsi on
oltava riittävät resurssit projektin
toteuttamiseen.
www.tekes.fi/rahoitus/yrityksille

Esittele ideasi,
me autamme

Rahoitusta ja
asiantuntemusta

Parhaille ideoille
ja yrityksille
Suunnittele maailmalle meno
• Kartoita markkina
• Rakenna osaava tiimi
• Varmista tuotteesi sopivuus
uudelle markkinalle
• Selvitä asiakastarve

Rahoitamme
tutkimus- ja
kehitysprojekteja
ja liiketoiminnan
kehitystä toimialasta
riippumatta.

Ennen kuin teet rahoitushakemuksen,
keskustele Tekesin asiantuntijan
kanssa. Asiantuntijamme tuntevat eri
rahoitustavat ja verkostot, joita voit
hyödyntää kehitystyössä.
Jos haet rahoitusta ensimmäistä kertaa,
aloita Team Finlandin tunnustelupalvelusta.
Säästät aikaa ja vaivaa ja hakemuksesi
käsittely nopeutuu.
www.tekes.fi/tunnustelu
Yritykset voivat jättää
rahoitushakemuksen Tekesiin
milloin tahansa. Hakemus tehdään
asiointipalvelussamme.
www.tekes.fi/asiointi

Uudistu ja kasva
•
•
•
•
•
•

Nopeuta tuotekehitystä
Uudista palveluja ja liiketoimintamalleja
Kehitä johtamista ja organisaatiota
Todenna toimivuus
Vakuuta asiakkaat
Kiihdytä kaupallistamista

Yritysten, yliopistojen ja
tutkimuslaitosten yhteistyö
Tekesin rahoituksella yritys voi
hyödyntää tutkimusorganisaatioiden
osaamista ja toteuttaa projektin
yhdessä toisen yrityksen,
yliopiston, korkeakoulun tai
tutkimuslaitoksen kanssa.

