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EU-tutkimusohjelmat ja Suomen meriklusteri
Työpaja meriklusterin toimijoille osallistumista ja EU-vaikuttamista varten 

Tilaisuuden tavoitteena on selkeyttää meriklusterin toimijoiden, elinkeinon ja sidosryhmien 
tutkimus- ja kehittämistarpeet ja kannustaa hyödyntämään eurooppalaista rahoitusta. 

Tavoitteena on myös tulevan puiteohjelman Horizon Europen ja uuden kumppanuusohjelman ”Zero-
emission waterborne transport” valmisteluun osallistuminen. 

• Työpajaosuudessa määritellään Suomen meriklusterille oleelliset asiat pohjautuen meriklusterin 
SRA:han ja verraten Waterborne PPP:n SRA:han

• Lopputulemana tilaisuudessa selkeytetään Suomen meriklusterin vaikuttamistarpeet ja -tavoitteet 
EU:n seuraavan puiteohjelman ohjelmiin.  
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Työpajan tavoitteet

Horizon 2020 

• Osallistuttaa viimeisiin hakuihin …   

Horizon Europe HEU
• Vaikuttaa koko ohjelman teemoihin mm. kansallisten organisaatioiden ja

eurooppayhdistysten kautta

• Ensimmäiseen hakuun 2021

• Seuraaviin hakuihin 2021-24

Zero Emission Waterborne Transport
• Vaikuttaa sisältöön, joka mahdollistaa tekemisen

• Mukaan tekemiseen, valmisteluun

• Waterborne SRIA  

Tänään tavoitteena koota tahtotilaa ja vaikuttaa
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• HORIZON EUROPE 2021 CALL

• HORIZON EUROPE 2021-27
• Zero Emission Waterborne Transport 

MERIA CONSULTING

1.

• Kootaan teemat, joissa pitää tehdä kansainvälistä yhteistyötä
- kypsyysaste huomioiden

• Technological readiness level 1-9

2.

• Priorisoidaan teemat lyhyelle n.1-3v, keskipitkälle 1-5-7v  (ja
pitkällä) aikavälille

• 2021 – 2021-2024 – 2027 ---- 2030 

3

16:20

• Työryhmän tulokset ja vastuut, (5 min/ryhmä)

• Yhteenveto ja seuraavat askeleet Ulla Lainio 



Hyvä muistaa ….

Kansainvälinen
kehitysyhteistyö

Kansallinen
kehitysyhteistyö

Organisaation

oma kehitystyö
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Työpajat

Group 1.1 The transformation of the Waterborne Sector,  Green and Clean Waterborne transport, 

Group 1.2 The transformation of the Waterborne Sector, Safe and Secure Waterborne transport and Arctic 

Group 1.3 The transformation of the Waterborne Sector Connected and automated Waterborne transport 

Group 1.4 The transformation of the Waterborne Sector, Safe, competitive and eco-friendly Shipyards and production sites 

Group 2.1 Integrating shipping with hinterland logistics and inland waterways into seamless port and logistic operations  
• Port operations
• Integrating maritime and hinterland logistics
• Port infrastructure

Group 2.2 Integrating shipping with hinterland logistics and inland waterways into seamless port and logistic operations  
• Port operations
• Integrating maritime and hinterland logistics
• Port infrastructure

Group 3 Developing European Leadership and new business models for blue growth sectors
• Understanding an protecting the oceans, seas and inland waters
• The oceans, seas and inland waters as a source/font of natural resources
• Working and living at sea
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