Rahoitus
Business Finlandin rahoituspalvelut
Tekesin rahoitus auttaa suomalaisia yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa ja kasvamaan
vientimarkkinoilla. Rahoitamme myös tutkimusorganisaatioiden ja julkisten toimijoiden tutkimus- ja
kehitystyötä yritysten kanssa. Tarkempaa tietoa rahoituksen sivuilla.

EU:n Horisontti 2020 –rahoitus
Onko yrityksesi kiinnostunut kansainvälistymisestä? Haluatko olla edelläkävijä bio- ja
kiertotalouteen liittyvien ratkaisujen kehittämisessä?
Euroopan unioni rahoittaa bio- ja kiertotalouteen sekä puhtaisiin ratkaisuihin liittyviä hankkeita Horisontti
2020 –ohjelmasta (H2020). Vuoden 2016-17 hakuihin sisältyy lukuisia rahoitusmahdollisuuksia uusien
ratkaisujen kehittämiseen, pilotointiin ja demonstrointiin.



Perustietoa Horisontti-rahoituksesta
EU:n komission osallistujaportaali (en)

Kuinka Horisonttiin haetaan ja mistä saan apua?
Tekesissä toimivan kansallisen Horisontti 2020 yhteystoimisto EUTIn verkkosivuilta, asiantuntijoilta ja
kansallisilta yhteyshenkilöiltä (NCP) saa tarkempaa tietoa osallistumisesta ja hankevalmisteluista.
Kansalliset yhteyshenkilöt kommentoivat myös tarvittaessa hakemuksia.
Tiesithän, että laajojen H2020-hankkeiden valmisteluun on myös mahdollista saada Tekesin rahoitusta?

Bio-Based Industries Public-Private Partnership (BBI JU)
Bio-Based Industries Joint Undertaking on Public-Private Partnership EU:n ja Bio-based Industries konsortion välillä. Yhteistyömallia operoidaan Horizon 2020 ohjelman alla. BBI:n kautta rahoitetaan 3,7
miljardin euron edestä hankkeita (EU:n osuus 975 milj. euroa ja yksityisten investointien 2,7 mrd. euroa).
BBI JU:n (biopohjaisen teollisuuden teknologia-aloitteen) tavoitteena on luoda uusia biopohjaisia tuotteita,
materiaaleja ja polttoaineita.





Perustietoa BBI JU:sta
BBI JU CALL 2017 -hakuesite (laaja)
BBI JU CALL oneslider-esite
BBI JU CALL esittelyslidet



Rahoitetut projektit
Bio-Based Industries Joint Undertaking järjesti Infopäivän 28.4.2017 Brysselissä Lue lisää infopäivästä,
tutustu esityksiin ja videotallenteeseen➦
Tilaisuudessa tarjottiin vinkkejä ja apua hakemuksen valmisteluun sekä hankepartnereiden löytämiseen.

EU-rahoitusta bio- ja kiertotalous alueella
Horisontti 2020-ohjelman alustavat haut vuosille 2018-2020 luettavissa



Kauden 2018-2020 työohjelmien alustavat lukuversiot ovat valmistuneet ja niitä voi pyytää sähköpostitse
Outi Suomelta (yhteystiedot alla).

Lisätietoa EU:n bio- ja kiertotalousteemaisista hauista


Outi Suomi, asiantuntija, Business Finland, outi.suomi(at)businessfinland.fi (puh. 029 50 55699)

ForestValue Joint Call auki 23.1.2018 saakka

EIP:ltä uusi rahoituspalvelu kiertotaloushankkeille
EU komissio on käynnistänyt uuden Euroopan investointiohjelmaan perustuvan kiertotalouden
rahoitustukijärjestelyn, joka tuo yhteen sijoittajat ja innovoijat. Tavoitteena on lisätä sekä julkisia että
yksityisiä investointeja kiertotalouteen. Rahoitusjärjestelyn tarkoituksena on yhdistää komission, EIP:n,
kansallisten kehityspankkien ja institutionaalisten sijoittajien rahoitusmahdollisuuksia innovatiivisesti.
Tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta kiertotalouteen liittyvistä sijoitusmahdollisuuksista.



Lisätietoa (EU komission tiedote 26.1.2017)

