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HORISONTTI 2020



Miten EU toimii?

EU:n 
budjetti

Hallinnoidaan 

Suomesta: mm. 

rakennerahastot, 

maatalouden tuki ym.

Hallinnoidaan 

Euroopan komissiosta:  

mm. Horisontti 2020



Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 

Horisontti 2020 –ohjelma on Euroopan unionin 

tärkein väline, jolla rahoituksen avulla ohjataan  

tutkimusta ja innovointia.

Eurooppa nousuun – kasvua, kilpailukykyä, työllisyyttä.

• EU2020-kasvustrategia 

• Innovaatiounioni-hanke

Hakemukset lähetetään Euroopan 

komissioon Brysseliin, jossa ulkopuoliset 

asiantuntijat arvioivat ne.

Rahoitus perustuu kilpailuun: 

vain parhaat hanke-ehdotukset 

rahoitetaan.



Horisontti 2020 - Rakenne

I Huipputason tiede II Teollisuuden johtoasema III Yhteiskunnalliset haasteet

1. Euroopan tutkimus-neuvosto (ERC): 

tutkimus tieteen eturintamassa

2. Tulevat ja kehittyvät teknologiat (FET)

a) avoimet

b) ennakoivat

c) lippulaivatoimet

3. Marie Skłodowska-Curie (MSCA) –

toimet: tutkijaliikkuvuus

4. Tutkimusinfrastruktuuri

1. Johtoasema mahdollistavilla ja 

teollisuusteknologioilla

– 1.1. tieto- ja 

viestintäteknologia

– 1.2. nanoteknologiat

– 1.3. kehittyneet materiaalit

– 1.4. bioteknologia

– 1.5. kehittynyt valmistus ja 

prosessointi

– 1.6. avaruus

2. Riskirahoituksen saatavuus:

laina & pääoma

3. Innovointi pk-yrityksissä

1. Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi

2. Elintarviketurva, kestävä maa- ja 

metsätalous, merien ja merenkulun 

sekä sisävesien tutkimus ja biotalous

3. Turvallinen, puhdas ja tehokas  

energia

4. Älykäs, ympäristöystävällinen ja 

yhdentynyt liikenne

5. Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja 

raaka-aineet

6. Eurooppa muuttuvassa maailmassa: 

osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat 

yhteiskunnat

7. Turvalliset yhteiskunnat: Euroopan ja 

sen kansalaisten vapauden ja 

turvallisuuden suojeleminen
20% II + III-pilarien rahoituksesta 

pk-yrityksille

- Pk-instrumentin kautta (1/3)

- Normaalit yhteisprojektit (2/3)

Lisäksi osiot Huippuosaamisen levittäminen ja osallistujapohjan laajentaminen sekä Tiede yhteiskunnassa, yhteiskuntaa varten

Yhteinen tutkimuskeskus JRC Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti EIT

Ydinenergia-alan EURATOM-ohjelma



Innovaatiotaso & rahoitus 
Technology Readiness Level

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Basic 

principles

observed

Concept

Formulized

Proof of 

Concept

Validation

in lab

Technical

validation in 

relevant

environment

Demonstration

in relevant

environment

Demo in

operational

environment

System 

complete

and 

operational

Commer-

cial

100% rahoitus    .  70% rahoitus     .

SME Instrument & FTI

TRL 6

Funding rate 70% 

H2020-rahoituksen erot Tekes-rahoitukseen verrattuna:

1. Rahoitusta markkinaläheisempiin projekteihin

2. Korkeampi rahoitusprosentti, organisaatiotyypistä riippumatta

3. Ennakkomaksu  (osin myös Tekesillä)



Miten pk-yritys voi osallistua?

Yhdessä: Yhteishankkeeseen osana konsortiota

• Komission tarkasti määrittelemä hakuaihe, aikataulu

• Toteutetaan kv-yhteistyönä

• Kiinnostuneet hakijat muodostavat konsortion

• Konsortiot valmistelevat yhteisen hakemuksen 

• Laajat tutkimus- tai innovaatiohankkeet

• Sopii yritykselle joka hyötyy yhteistyöstä

Yksin: Pk-yrityksille pk-instrumentti

• Joustavampi hakukäytäntö: vapaammat aiheet, 

hakemuksen voi jättää milloin vain (4 cut-offia/vuosi)

• Tähtää isoon kansainväliseen kasvuun

• Tuote kaupallistamisvaiheessa

• Tuotteella merkittävä uutuusarvo 

• Yrityksen kasvutavoite, markkinat



H2020 instrumentit pk-yrityksille

RIA & IA

FTI

Pk-

instrumentti

Fast Track to Innovation, 

FTI
• 2018 alkaen

• Hyvin lähellä markkinoita

• Yritysosallistumiselle

minimivaatimus

• Pienet konsortiot: 3-5 

organisaatiota 3 eri EU-

maasta

• Rahoitus 70%

• EU-rahoituksen määrä

≤ €3 M

• Jatkuva haku 3 cut-off 

päivää / vuosi

• Ei ennalta määrättyjä

aiheita

• Hankkeet alkavat 6 kk

sisällä cut-offista

Tutkimushanke (RIA) ja

Innovaatiohanke (IA)

• ≥ 3 eri organisaatiota 3 eri

EU- tai liitännäismaasta

• Rahoitus: 70%, 100% non-

profit

• Tyypillinen kesto 2-4 vuotta

• Budjetti useita miljoonia / 

projekti

• Hakuaiheet ja aikataulu 

määritelty työohjelmassa

PK-INSTRUMENTTI

• Markkinaläheinen instrumentti kasvuhaluisille ja –kykyisille pk-yrityksille

• Yksikin yritys voi saada rahoitusta

• Jatkuva haku, 4 cut-off päivää / vuosi

• 2018 alkaen bottom-up

• 2018 haastattelut osaksi Phase 2 valintaprosessia

MSCA

Marie Sklodowska Curie Actions

• Rajat ylittävä tutkijaliikkuvuus



Aina avustusta

Tutkimushankkeet

100 % välittömistä 

kuluista + 25% 

(välillisiin kuluihin)

Ennakkomaksu-

käytäntö

Innovaatiohankkeet
 70 % välittömistä 

kuluista (non-profit 

tässäkin 100 %) 

+ 25 % (välillisiin kuluihin)

 Pk-instrumentti & 

FTI!



Pk-instrumentti



Pk-instrumentti – kenelle?

Isoa kansainvälistä kasvua tavoitteleville pk-yrityksille, 

joilla on korkea kasvu- ja markkinapotentiaali

Vain voittoa 

tavoitteleville 

pk-yrityksille

Ei hakuaiheita 

– kokonaan 

bottom-up

2018 alkaen

Rahoitus 

kaupallistamiseen

- ei t&k*

Innovatiivinen 

tuote –

kilpailuetu, 

asiakkaat, 

markkinat 

tiedossa
Cut-off

4 x 

vuodessa 

Ph 1 ja Ph 2 

erikseen



Pk-instrumentti

Input: 

• Idea/Concept :

• “Business Plan I” (~10 pages)

Activities:

• Feasibility of concept

• Risk assessment

• IP regime

• Partner search

• Design study

• Pilot application intention

Output: elaborated 

• “Business plan II”

Lump sum: ~ 50.000 €

• ~ 6 months

Phase 3: Commercialisation

• Promote instrument as quality label for 
successful projects 

• Facilitate access to private finance

• Support via networking , training, 
coaching, information, addressing i.a. 
IP management, knowledge sharing, 
dissemination

• SME window in the EU financial 
facilities (debt facility and equity 
facility)

• Connect to measures promoting 
PCP/PPI

• No direct funding

Phase 1: Concept and feasibility 

assessment

*5500 projects / 7 years

Phase 2:  R&D, demonstration, market 

replication

Input: 

• “Business Plan II” plus 
description of activities under Phase II 
(~30 pages)

Activities:

• Development, prototyping, testing

• Piloting innovative processes, 
products and services 

• Miniaturisation/design of products 

• Planning & developing scaling-up 
(market segments, process etc.)

• Market replication

Output: investor-ready  

• “Business plan III

Output based payments: 

• 0,5 to 2,5 M€ EC funding ~12 to 24 
months

*2500 projects /7 years



Can I convince an investor to put his money 

into my project?



Muutokset pk-instrumenttiin 2018

• Hakuteemat poistuvat, täysin bottom-up

• Phase 2: 30 min haastattelut (+pitchaus) osaksi valintaprosessia

– 2x rahoitettavien määrä kutsutaan arvioijien haastatteluun Brysseliin 4 

viikkoa cut-offista

– Paikalle max. 3 yrityksen edustajaa, ei konsulttia tai muita ulkopuolisia

– Rahoitettavien hankkeiden valinta tapahtuu haastattelujen perusteella

• Uudet hakemuslomakkeet syksyn 2017 aikana

• Muutoksista tiedotetaan EUTIn & EASMEn sivuilla:

https://www.tekes.eu/horisontti-2020/teollisuuden-johtoasema/innovointi-

pienissa-ja-keskisuurissa-yrityksissa/

https://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument

https://www.tekes.eu/horisontti-2020/teollisuuden-johtoasema/innovointi-pienissa-ja-keskisuurissa-yrityksissa/
https://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument


Pk-instrumentin cut-off-päivät 2018-2020**

**HUOM! muutokset mahdollisia

Vaihe 1

8.2.2018

13.2.2019

12.2.2020

3.5.2018

7.5.2019

6.5.2020

5.9.2018

5.9.2019

2.9.2020

7.11.2018

6.11.2019

4.11.2020

Vaihe 2

10.1.2018

9.1.2019

8.1.2020

14.3.2018

3.4.2019

18.3.2020

23.5.2018

5.6.2019

19.5.2020

10.10.2018

9.10.2019

7.10.2020



FTI cut-off-päivät 2018-2020**

**HUOM! muutokset mahdollisia

21 February 2018

01 June 2018

23 October 2018



H2020 pk-instrumentti ja suomalaiset hakijat 
(8/2017 tilanne)

Phase 2 huomioita suomalaisten pk-yritysten osalta:

 läpimenoprosentti kaikista hakemuksista on 7,6 %  – vrt. kaikki maat 5,4 %

 yli puolet suomalaishakijoista jättää useampia hakemuksia, jolloin yrityskohtainen 

onnistumisaste on lähes 15 %

 suomalaisten osaaminen kovaa tasoa: Phase 2-hauissa 12 pisteen kynnysarvon 

ylittää yli puolet hakijoista (52,5 % - kaikki maat 35,5 %)

 Suomeen saadun Phase 2 rahoituksen määrä yhteensä 58,6 M€ (35 hanketta) 

 Hakuosaamisen kasvaessa myös kilpailu kiristynyt jatkuvasti



Pk-yrityksen kolme tietä Horisonttiin

 Lyöttäydy oman alasi yliopistojen ja 

tutkimuslaitosten hankkeisiin

 Näy Euroopassa: käy messuilla ja 

kongresseissa, puhu, jaa käyntikortteja

 Pk-instrumentti tai FTI voivat 

sopia sinulle

 Mikset lähtisi itse kokoamaan konsortiota? 

Uusi EU-tekijä

Euroopan paras idea

Kokenut EU-tekijä



NCP tiedottaa hauista ja 

niiden sisällöistä
neuvoo ja avustaa hakijoita

NCP:t Tekesistä 

ja Suomen Akatemiasta 

Jokaiselle Horisontin 

aihealueelle on nimetty oma 

NCPseuraa suomalaisten 

osallistumistilastoja

lukee ja kommentoi 

hakemuksia

NCP-verkosto apunasi

NCP = puiteohjelman kansallinen yhteyshenkilö 

(National Contact Point)



http://ec.europa.eu/research/participants/portal

http://ec.europa.eu/research/participants/portal


EUREKA / Eurostars



Miten EUREKA toimii? 
Suomalais-organisaatioiden 

rahoitus hallinnoidaan 

Suomesta:
 kansallisin säännöin lainaa 

yrityksille, harvemmin avustusta, 

ja muut org yhteishankesäännöin

 poikkeus Eurostars, jossa aina 

avustus omin E*-säännöin

Konsortioiden muodostamista 

tuetaan ja hallinnoidaan 

eurooppalaisten ohjelmien avulla. 

Yhteinen hankearvio joko esi-

evaluointina (Itea3, Penta, ym) tai 

peer review -evaluointina (Eurostars).

Komissio osarahoittaa Eurostars-

ohjelmaa (kuten Ecseliä ja ERA-

NET-hakuja).

44 EUREKA-jäsentä:
40 eurooppalaista maata

3 liitännäismaata (CA, KR, ZA)

Euroopan unioni

2017_05T.Warras



EUREKA characteristics

Innovative 

product, 

process or 

service

Market-

oriented 

nature

Bottom-up 

approach

International 

cooperation



Over 
40 countries

EUREKA 

PROJECTS
4193 projects

UMBRELLAS
CLUSTERS
784 projects

EUROSTARS
943 projects

PRO-

FACTORY+

EUREKA

TOURISM

PLUS

E! SURF

EUROAGRI

CELTIC

PLUS

EURIPIDES

CATRENE

ITEA 3
EUROGIA

2020

ACQUEAU

METALLURGY

EUREKA    instruments



EUROSTARS



Eurostars

A joint European 

programme for 

consortia with 

SMEs in the 

driver seat



Eurostars is…

Joint 

programme 

between 

EUREKA 

and EU

Dedicated 

to R&D-

performing 

SMEs

Market-

oriented

Bottom-up International 

cooperation



Eurostars countries

Austria

Bulgaria

Belgium

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Israel

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

The Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovak Republic

Slovenia

South Korea

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

United Kingdom

34 countries



Horisontti 2020:
Elina Holmberg, Tekes

elina.holmberg@tekes.fi

EUREKA / Eurostars:

Tom Warras, Tekes

tom.warras@tekes.fi

Asiantuntijat apunasi!

mailto:elina.holmberg@tekes.fi
mailto:tom.warras@tekes.fi

