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Agendalla tänään:

9.30-10.15:

Pathfinder Tuomas Katajarinne
Transition Hannele Lahtinen

Q&A  Timo Lehtinen

10.15-11.00:

Accelerator

- Mitä & kenelle Elina Holmberg
- Tulevat haut ja aikataulut,

Hannele Halmetoja

- Uusi hakumenettely Heini Günther
Q&A

Sulje kamerasi ja hiljennä mikrofonisi

Esitä kysymyksesi keskustelupalstalla

Puhumme tässä tilaisuudessa suomea. 
Kysymyksiä voi esittää myös englanniksi.

Esitysaineiston ja tallenteen löydät: 
www.horisonttieurooppa.fi -> Esitysaineistoja
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Horizon Europe 2021 – 2027: Structure
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Excellent Science
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Innovative Europe
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Widening Participation and Strengthening the European Research Area

Widening participation and spreading excellence Reforming and Enhancing the European R&I system



European Innovation Council, EIC
Support to the full innovation cycle from research and development to
rapid scale up of innovative technologies and companies (mainly start-
ups and SMEs) at international level.

EIC Pilot (2018-2020) Impact Report

• Pathfinder (ex FET Open/Proactive): early stage research of 
breakthrough technologies by a multidisciplinary/sectorial consortium

• Transition: to develop market readiness of most potential research
findings – open only to Pathfinder or ERC PoC projects

• Accelerator (ex SME Instrument): finalize the deep-tech technology, 
commercialisation and scale-up by single innovative SMEs

Funding mainly through bottom-up schemes – Open Calls

All instruments also contribute to thematic priorities: – Challenge Calls

Pathfinder

Transition

Accelerator

https://ec.europa.eu/research/eic/pdf/ec_eic_deep-tech-report-2020.pdf


Who should apply?

• Organisations active in research and development of breakthrough
future technologies in multidisciplinary collaboration (Pathfinder & 
Transition)
• Typical participants are Universities and Research Organisations, but SMEs and 

large companies also participate

• SMEs developing breakthrough, market-creating technologies / 
innovations which are not yet mature enough to attract sufficient
private funding



EIC Pathfinder
Tuomas Katajarinne

EIC NCP

Academy of Finland



Pathfinder Open 1/2

• Early stage interdisciplinary research and development of new
technology discoveries from any of the field – bottom-up approach

• To achieve the ‘proof of principle’ and validate the scientific basis of 
breakthrough technology (TRL 1-4)

• Consortia of min. 3 participants from 3 different eligible countries

• EU grants max 3M€ (100%)

• Call DL: 19/5/2021 (1-step submission & evaluation) max 17 A4 pages

• Indicative call budget 2021: 170 M€



Pathfinder Open 2/2

Gate Keepers:

• Convincing long-term vision of a radically new deep-tech

• Concrete, novel and ambitious science-towards-technology 
breakthrough

• High-risk/high-gain research approach and methodology

Evaluation:

• Excellence, Impact, and Quality

• Remote evaluation -> rebuttal (7 days) -> evaluation committee

• Outcome of call 5 months from call DL



Pathfinder Challenge 1/2

• Early stage research and development of new technology discoveries
in thematically predefined areas: Health & Biotech;  Digital & AI; 
Climate, Environment and Energy

• To achieve the proof of principle and validate the scientific basis of 
breakthrough technology (TRL 1-4)

• Consortia or single legal entity, particular elements call specific

• EU grants 4M€  (Indicative call budget 2021: 134 M€)

• Call DL: 27/10/2021 (1-step) max 25 A4 pages

• Evaluation: Remote evaluation -> evaluation committee



Pathfinder Challenge 2/2

Challenges 2021-2022:

1. Awareness inside:  “awareness applicable to systems other than human”

2. Tools to measure & stimulate activity in brain tissue

3. Emerging Technologies in Cell & Gene Therapy

4. Novel routes to green hydrogen production

5. Engineered living materials

• ‘do no significant harm’ principle (Green Deal)



Evaluation Criteria, Pathfinder Open

 Excellence (Threshold: 4/5, weight 60 %)
oLong-term vision; Science-towards-technology breakthrough; Objectives; 

Interdisciplinarity

 Impact (Threshold: 3.5/5, weight 20 %)
o Innovation potential; Communication and Dissemination

Quality and efficiency of the implementation (Threshold 3/5, 
weight 20 %)
oQuality of the applicant/consortium; Work plan; Allocation of resources
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Evaluation Criteria, Pathfinder Challenge

 Excellence (Threshold: 4/5, weight 60 %)
oRelevance to the Challenge; Novelty; Plausibility of methodology

 Impact (Threshold: 3.5/5, weight 20 %)
oPotential Impact; Innovation potential; Communication and Dissemination

Quality and efficiency of the implementation (Threshold 3/5, 
weight 20 %)
oQuality of the applicant/consortium [depends if mono or multi-

beneficiaries]; Work plan; Allocation of resources

4 February 2021Esityksen nimi 13



Pathfinder Open & Challenge projects

• Eligible to apply for up to 50 000 € additional grant to complementary 
activities to explore potential pathways to commercialisation or portfolio 
activities portfolio activities (Annex 6)
• Replacing H2020 FET Innovation Launchpad, but no open calls

• Possibility to submit an Accelerator proposal via the Fast-Track scheme 
(Annex 4).

• IPR (an additional Annex 7 is under preparation with additional detail in 
order to correspond with the model grant agreement for Pathfinder)



EIC Transition

Hannele Lahtinen

SPC delegate (Pathfinder)

Academy of Finland



Transition Open & Challenge 1/4
• To validate and demonstrate technology in application-relevant 

environment (TRL 4 to 5/6) and develop market readiness 

• Applications must build on results from eligible Pathfinder, H2020 FET 
(including Flagships and their EU co-funded ERA-NET calls) or ERC Proof 
of Concept projects 
• Applicant does not need to be the Principal Investigator/ partner of the original

project, but an entity owning the IP of results in question (agreement to be provided)

• Single legal entity as ’mono-beneficiary’ (SMEs, spin-offs, start-ups, research 
organisations, universities) or

• Small consortia with 2-5 beneficiaries (universities, research organisations, SMEs or 
larger companies, user/customer organisations or potential end-users) 

• Ongoing projects 12 months from start, finished projects within 24 months (tbc) of 
the completion to call deadline



Transition Open and Challenge 2/4

• EU grants: 2,5 M€ (Open & Challenge) for 3 yrs
• Indicative call budget: 61 M€ (Open) and 41 M€ (Challenge)
• Call dead line: 22/9/2021 (1-step)

• IP generated by the Transition project is expected to be formally protected: 
IP rights allow also their owners to shape the way they wish to share the 
results with other entities. 

• Eligible up to 50 000 € additional grant possible to undertake portfolio 
activities (Annex 6)

• Possibility to submit an Accelerator proposal via the Fast-Track scheme 
(Annex 4).



Transition Open and Challenge 3/4
Challenges 2021-2022:

1. Medical Technology and Devices: from Lab to Patient
Any technology addressing important health needs in the direct clinical treatment and 
care of patients
a) To perform the necessary R&D to advance from an existing proof-of-principle 

technology to a mature version ready to initiate clinical evaluation.
b) To develop an exploitation strategy, qualitatively and quantitatively outlining the 

proposed path to patient and describing an investable proposition.

2. Energy harvesting and storage technologies
• Technologies for efficient, low cost, sustainable, compact and flexible energy 

harvesting, conversion and storage 
• Special conditions: sustainability and Green Deal targets
• To address at least one of the given three aims



Transition Open & Challenge 4/4

Evaluation & Time to grant (indicative):

• Proposal: max. 25 A4 pages

• First phase evaluation by EIC expert evaluators

• Feedback (ESR) on the proposal within 5-6 weeks

• If successful, invitation* (of max 5 persons) for a face-to-face interview in 
front of EIC jury (max 6 persons) 8-9 weeks after the call deadline

• Result of the interview within 2-3 weeks
grant agreement will be signed within 6 months from the call deadline

individual SMEs not funded but meeting all evaluation criteria may be awarded a 
Seal of Excellence

*) Starting with the highest scoring proposal and in descending order



Evaluation Criteria, Transition

 Excellence (Threshold: 4/5)
oTechnological breakthrough ; Technology feasibility; Objectives

 Impact (Threshold: 4/5)
oBusiness and market fit; Economic and/or societal benefits; 

Entrepreneurship; Partnerships and investment-readiness 

Quality and efficiency of the implementation (Threshold 3/5)
oQuality of the team ; Milestones and Work plan; Allocation of resources
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Summary, Pathfinder and Transition
Continuing:

 Pathfinder focus on new and early-phase deep-tech and breakthrough technologies

 FET/Pathfinder Open ”gate keepers”

Novelties:

 Open access policy in scientific publication and IP rights (HEU rules) 

 A big effort to fasten the innovation cycle
• Additional 50 k€ (for both Pathfinder &Transition)
• Transition

Active promotion of the uptake of research results by (e.g. EIC Programme Managers, 
BAS, etc.)

National Contact Points (NCPs) Pathfinder & Transition at your service:
• Tuomas Katajarinne, tuomas.katajarinne@aka.fi
• Timo Lehtinen, timo.lehtinen@aka.fi

mailto:tuomas.katajarinne@aka.fi
mailto:timo.lehtinen@aka.fi


EIC Accelerator –
mitä & kenelle?

Elina Holmberg
Business Finland

4.2.2021



Miksi EIC Accelerator?
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Mikä on EIC Accelerator

• Voimakasta kansainvälistä kasvua hakeville yksittäisille pk-yrityksille 
ja startupeille, joilla on disruptiivinen ja markkinoita luova deep-tech
innovaatio

• Rahoitus tarkoitettu teknologian kehittämiseen 
markkinavalmiuteen, kaupallistamiseen ja skaalaamiseen

• Täydentää rahoitusmarkkinan puutteita – tarkoitettu hankkeille jotka 
eivät korkean riskitasonsa tai aikaisen kehitysvaiheen vuoksi pysty 
hankkimaan vastaavaa rahoitusta yksityisiltä sijoittajilta

• Rahoituskomponentit: avustus max 2.5M€, pääoma max 15M€

EIC info



EIC Accelerator -hakujen 
sisällöt ja aikataulut

Hannele Halmetoja
Business Finland

4.2.2021



EIC Accelerator –haut ja hakuajat:

4 February 202126

• EIC Accelerator Open: temaattisesti avoimet haut eli mikä tahansa aihe ja toimiala käy. 

• EIC Accelerator Challenges: hakuaiheet on etukäteen määritelty. Rahoitus kohdistuu strategisiin prioriteetteihin ja 
täydentää Open-rahoitusta. Haasteiden hakuaiheet määritellään vuosittain. 

EIC Accelerator Challenges 2021:
1. Strategiset digitaaliset teknologiat ja terveysteknologiat
2. Green Deal –innovaatiot talouden elpymiseen

• Sama hakumenettely molemmissa

• Samat arviointikriteerit molemmissa: erinomaisuus (innovaation laatu); vaikuttavuus; hankkeen toteutus, riskitaso 
ja tarve Euroopan Unionin tukeen
Lisäksi: 
Strategiset digitaaliset teknologiat ja terveysteknologiat: 
Vaikuttavuus-kriteerissä varsinaisessa hakemuksessa: Strateginen vaikutus digitaalisiin tai terveysteknologioihin:
Onko innovaatiolla potentiaalia olla strategisesti tärkeä teknologia Euroopalle kansalaisten hyvinvoinnin tai 
talouden kehityksen kannalta?

Green Deal –innovaatiot talouden elpymiseen: 
Vaikuttavuus-kriteerissä varsinaisessa hakemuksessa: 
Onko innovaatiolla potentiaalia vaikuttaa merkittävästi vähintään yhteen Green Dealin tavoitteeseen?

• Esihakemus: milloin tahansa 

• Varsinainen hakemus: cut-off –päivämäärät vuonna 2021 ovat 9.6. ja 6.10.

EIC info



1. Strategiset digitaaliset teknologiat ja terveysteknologiat
- suvereniteetti EU:n kannalta strategisesti tärkeissä teknologioissa (Euroopan hyvinvointi ja 

talouden kehitys)

Hakijayritykset voivat olla miltä tahansa toimialalta. Niiden odotetaan olevan potentiaalisia johtajia 
jossakin alla mainituissa teknologioissa.

Hakemuksessa pitää selkeästi kuvata, miten projekti edistää Euroopan johtoasemaa   yhdessä tai 
useammassa strategisessa teknologiassa:

• Digital technologies: devices, methods, systems as well as working principles, processes, and 
standards which apply to the ICT technology industry such as advanced high performance 
computing, edge computing, quantum technologies, cybersecurity, artificial intelligence, block-
chain, cloud infrastructure technologies, and technologies for the Internet of Things. 

• Healthcare technologies: AI-driven tools for early diagnosis; point-of-care diagnostics; novel 
approaches in cell and gene therapy, in particular for cancer; development of novel biomarkers for 
clinical prognosis, patient stratification or monitoring purposes across a wide spectrum of 
disorders; bioprocessing 4.0 (digitalisation across stages of biodevelopment in 
biotech/biopharma industry); healthcare intelligence services; and e-health solutions for 
healthcare systems, medical practice and Intensive Care Units.
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2. Green Deal –innovaatiot talouden elpymiseen
Haasteella rahoitetaan transformatiivisia vihreitä innovaatioita, jotka tukevat Euroopan Grean Deal –ohjelman 
ja Euroopan elpymissuunnitelman tavoitteita. 

Hakijayritykset voivat olla miltä tahansa toimialalta. Projektiehdotuksessa pitää kuvata (käyttäen määrällisiä 
vaikutuksia milloin mahdollista) miten projekti tukee Green Dealin toteutusta edistämällä merkittävästi 
vähintään yhtä seuraavista kestävän kehityksen tavoitteista. :

• EU:lle kunnianhimoisemmat ilmastotavoitteet vuosiksi 2030 ja 2050

• Puhdasta, kohtuuhintaista ja toimitusvarmaa energiaa

• Teollisuuden kannustaminen puhtaaseen kiertotalouteen

• Rakentaminen ja kunnostaminen energia- ja resurssitehokkaalla tavalla

• Kestävään ja älykkääseen liikkumiseen siirtymisen nopeuttaminen

• Pellolta pöytään: reilun, terveyttä edistävän ja ympäristöystävällisen elintarvikejärjestelmän kehittäminen

• Ekosysteemien ja biodiversiteetin säilyttäminen ja ennallistaminen

• Myrkyttömään ympäristöön tähtäävä nollapäästötavoite
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Green Dealin tavoitteissa erityinen prioriteetti on projekteilla, jotka liittyvät Euroopan 
elpymissuunnitelmassa määriteltyihin keskeisiin vihreän siirtymän innovaatioihin. Sen vuoksi 
vähintään 50%:lla haastatteluun valituista yrityksistä on projektiehdotus liittyen yhteen 
seuraavista aiheista:

- Batteries and other energy storage systems: breakthrough innovations related to the various 
segments of the strategic battery value chain, from critical raw materials to recycling, and 
comprising other energy storage systems such as chemical as well as physical storage technologies 
(including ultracapacitors), for use on stationary as well as transport applications.

- Green Hydrogen: breakthrough innovations to produce and store renewable hydrogen at 
different scales, from centralized to on demand, as well as for different applications ranging from 
stationary to transport, overall contributing to the goal of a carbon-neutral economy.

- Renovation: breakthrough innovations that accelerate the growth of the renovation market for 
making residential, commercial and public buildings more energy efficient, notably by bundling 
supply and/or demand through innovative technologies, financial schemes or business models.   

- Low carbon industries: breakthrough innovations contributing to the de-carbonisation of 
energy-intensive industries, including solutions on electrification, circularity and industrial 
symbiosis industrial processes, the use of carbon capture storage and utilisation technologies or 
the digitisation of industrial processes. 
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Projektiehdotukset eivät saa aiheuttaa merkittävää haittaa tai vahinkoa millekään seuraavista 
ympäristötavoitteista.

Project are considered to significantly harm (taking into account the production, use and end of life 
of their products and services):

a) climate change mitigation, where the project leads to higher greenhouse gas emissions as 
compared to typical standards in similar economic activities;

b) the sustainable use and protection of water and marine resources, where the project is 
detrimental to the good status of bodies of water or marine waters;

c) the circular economy, including waste prevention and recycling, where the project generates 
more waste or uses more natural resources (including non-renewable energy sources) as compared 
to typical standards in similar economic activities, or where the long-term disposal of waste may 
cause significant and long-term harm to the environment;

d) pollution prevention and control, where the project leads to a significant increase in the 
emissions of pollutants into air, water or land, as compared to typical standards in similar economic 
activities;

e) the protection and restoration of biodiversity and ecosystems, where the project is significantly 
detrimental to the conservation status and resilience of ecosystems, habitats and species.
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European Innovation Council 
EIC Accelerator -hakumenettely

Heini Günther

Business Finland

4.2.2021



Accelerator: hakuprosessi pähkinänkuoressa

1. Esihakemus: 5 sivun hakemus(idea + impact), pitchdeck + video (lopputulos go tai no-
go)

2. Varsinainen hakemus: Valmistellaan tekoälyavusteisessa portaalissa, apuna 
komission maksama business coach (lopputulos go tai no-go)

3. Haastattelu: Sijoittajataustaisen juryn haastattelu (lopputulos rahoitetaan tai ei)

• Ei rajatonta uudelleenhakumahdollisuutta

• Tiivis yhteistyö muiden rahoittajien ja ohjelmaosien kanssa: Plug-in (kansallisista 
ohjelmista) ja Fast-track (Pathfinder, ERC PoC) mahdollistavat pääsyn suoraan 2. 
vaiheeseen

• Päätös rahoituksesta, sen määrästä ja komponenteista, määritellään haastattelun ja 
due diligence –prosessin kautta

EIC info



EIC Accelerator - hakijat
• Yksittäiset pk-yritykset:  deep tech/tutkimuslähtöisyys, läpimurtoteknologiat, uudet markkinat tai markkinadisruptio, 

vaikuttavuus/lisäarvo, riski, skaalautuvuus kv-markkinoille

• Tietyin edellytyksin jopa yksittäiset henkilöt (yritys perustettuna viimeistään sopimusvaiheessa)

• Fast Track -väylä auki valikoiduista edeltävistä EU-projektimuodoista (v. 2021 aikana EIC Pathfider jaTransition, ERC 
PoC ja EIT KIC)

• Jatkossa myös Plug-in –väylä hyväksytyistä EU-/liitännäismaiden kansallisista rahoitusohjelmista 

• Pienet Mid-capit (<500 hlöä) voivat hakea EIC Acceleratorin pääomarahoitusta nopeaan markkinaskaalaukseen

Rahoitusmuodot:

• Avustus 24 kk projektiin (70 % tuki) 0,5-2,5 M€  (TRL 5/6 –>)

• Pääomakomponentti 0,5  -15 M€ (max 25 % äänivallasta) operatiivisiin kaupallistamistoimiin (TRL 9)

Hakuvaihtoehdot: 

• grant only (oma raha TRL9 vaiheeseen todennettava) , grant first (väliarviointi-> equity) , grant + equity, equity 
only

• H2020 EIC Accelerator tukirahoituksen (grant only) saaneet yritykset voivat hakea pääomarahoitusta Horisontti 
Euroopan EIC Acceleratorista

4 February 2021
Nykyisestä Horisontti 2020 –ohjelmasta rahoitetut Pk-instrumentti/ EIC Accelerator 
projektikuvaukset komission data hubissa: https://sme.easme-web.eu/ 9

TRL5 - technology validated in relevant environment 
TRL6 - technology demonstrated in relevant environment 

https://sme.easme-web.eu/


EIC Accelerator -rahoitus ja toteutettavat toimet:

4 February 202110

24 kk tukiprojektin aikana: t&k, prototyypit, pilotointi, demonstrointi, testaus, liiketoimintakonseptin 
viimeistely, IPR, markkinahyväksynnät, kommunikaatiotoimet, jne. (TRL5/6 -> TRL 8, ks. TRL-taulukko alla)
• Tukirahoituksen osuus ei kata operatiivisia myynti/markkinointitoimia 

Pääomakomponentti (“investointikomponentti”): voi koostua suorasta sijoituksesta, oman pääoman
luonteisesta lainarahoituksesta (quasi-equity), vaihtovelkakirjalainoista, lainatakauksista ja/tai muista
riskirahoitusinstrumenteista
• Lopullinen määrä ja ehdot neuvotellaan yrityskohtaisesti EIC Fundin kanssa 
• EIC Fundin rahoituksen on määrä rohkaista mukaan myös yksityisiä sijoittajia (hakijan oma aktiivisuus!)
• Rahoitus etupäässä operatiivisiin markkina- ja skaalaustoimiin (TRL9) + innovaatiotoimiin tarvittaessa
• Voidaan kattaa myös 24 kk tukiprojektin aikaista omavastuuosuutta 
• aikajänne n. 7-10 v. (”patient capital”)

24 kk tukiprojekti (grant)
PO 

(equity)
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EIC Acceleratorin hakuprosessi

UUTTA! Esihakemus 5 sivua (innovaatio/markkinapotentiaali/tiimi), video + pitch deck –> tulos 4-6 vkoa (-> go/no go)
 go -> varsinaisen hakemuksen voi jättää seuraavan 12 kk aikana vastauksesta – tarjolla 3 pv komission järjestämää coachausta
 2 x no go -> 12 kk karenssiaika
 esihakemuksia pääsee jättämään maaliskuussa 2021

Varsinainen hakemus (uusi AI-pohjainen hakujärjestelmä!): liiketoimintasuunnitelma, yrityksen perustiedot/ 
taloustiedot + ehdotetun hankkeen seurantasuunnitelma 

– v. 2021 cut offit  9.6. ja 6.10. –> tulos 5-6 vkon sisällä 
 go -> kutsu haastatteluun - vähintään 1 kutsuttu yritys/maa sekä naisten/miesten johtamien yritysten tasapaino
 no go -> voi hakea kerran uudelleen ja jos ei onnistu -> 12 kk karenssi ja liikkelle taas esihakemuksella

Haastattelu 8-9  vkoa cut offista -> tulokset 2-3 vkoa haastattelusta   
 go -> projektisopimus komission kanssa -> projektin aloitus + EIC Fundin due diligence –prosessin aloitus, jos haettu myös pääomaa
 no go -> juryn päätöksen mukaan; potentiaalisiksi arvioiduille caseille voidaan antaa mahdollisuus parantaa hakemusta ja tulla 

suoraan uusintahaastatteluun
 muille ensimmäisessä haastattelussa hylätyille mahdollisuus kertaalleen tehdä parannettu hakemus (seur. 2 cut offin aikana)
 Kahden haastatteluhylyn jälkjeen 12 kk karenssi, jonka jälkeen voi lähteä liikkeelle uudella esihakemuksella

Projektin (24 kk tukirahoitus) käynnistyminen n. 2 kk haastattelutuloksista 
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Hakukertojen rajaus:
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EIC Accelerator – Equity-prosessi EIC Fundin kanssa

prosessin kesto n. 2-6 kk (?), sisältää Due Diligencen sekä arvioinnin ja ehdotuksen lopullisesta 
tarvittavasta pääoman määrästä ja laadusta (todennäköisimmin kombinaatio erilaisia eriä)

Lisäksi muiden sijoittajien kartoitus (hakijan suostumuksella) – hakijan odotetaan mieluusti 
auttavan lisäsijoittajien hankinnassa 

Yritykselle laaditaan myös suunnitelma projektitoimenpiteiden perusteella maksettavista po-
eristä ja askelmerkit tulosten seurannalle 

-> vaiheen päätteeksi sopimus hakijan ja EIC Fundin välillä

Mikäli DD-vaiheessa hanke arvioidaan relevantiksi, mutta yrityksen kypsyysaste vielä liian 
varhaiseksi, voi EIC Fund suositella projektin aloittamista tukirahoituksella ja sovittujen 
tulosten savuttamisen jälkeen voidaan myöhemmin aloittaa neuvottelu pääomaosuudesta 
uudelleen.

4 February 202110EIC info



Yhteenveto



Mikä muuttuu?

• Fokus deep-tech ja breakthrough teknologioissa ja innovaatioissa

• Sopii pääsääntöisesti varhaisemmassa vaiheessa oleville ja 
kunnianhimoisemmille yrityksille, ei nykyisen liiketoiminnan 
kehittämiseen tai kasvattamiseen

• Järeät aseet innovaatiosyklin nopeuttamiseen ja tutkimustulosten 
hyödyntämiseen

• Hakumenettely uudistuu, tavoitteena yhdenmukaisuus yksityisten 
sijoittajien toimintatapojen kanssa

• Selkeät strategiset valinnat näkyvät – Green, Digital, Health tech & 
EU:n teollinen/teknologinen suvereniteetti.
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…ja mitä tämä tarkoittaa suomalaisyrityksille?

• Erittäin houkutteleva rahoitusinstrumentti, jossa rahan lisäksi 
tukea, näkyvyyttä ja kunniaa nuorille yrityksille

Mutta:

• EIC sopii yrityksen rahoituspolkuun aiempaa aikaisemmin – liian 
pitkä ”kansallinen polku” tai yksityinen rahoitus saattaa sulkea ovet

• Tarvitaan entistä tiiviimpää ja tehokkaampaa yhteistyötä 
akateemisen sektorin ja yritysmaailman kesken

• Tarjolla ensimmäistä kertaa selkeä polku tutkimuksesta markkinoille. 
Tämä saattaa vaatia vähän viilausta, mutta mukana kannattaa olla!
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Ota yhteyttä!

Maksutonta neuvontaa ja opastusta rahoitusmahdollisuuksista, 
hakemisesta ym. koko projektin kestoaikana.

EIC kansalliset yhteyshenkilöt (National Contact Points) yrityksille:

Heini Günther, heini.gunther@businessfinland.fi

Hannele Halmetoja, hannele.halmetoja@businessfinland.fi

EIC info
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Kiitos!

www.horisonttieurooppa.fi

http://www.horisonttieurooppa.fi/

