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Suomalaisyrityksille  hieno menestys Horisontti 2020 EIC Acceleratorin maaliskuun 
kierroksella!  

Euroopan innovaationeuvoston Accelerator-pilottiohjelman maaliskuun cut-offissa nähtiin kaikkien aikojen 
hakuennätys, kun komissio sai määräpäivään mennessä käsiteltäväkseen lähes 4000 hakemusta eurooppalaisilta 
startup- ja pk-yrityksiltä. Näistä yli 1400 hakijan innovaatio liittyy jollakin kulmalla koronavirustilanteeseen. 
Koronahankkeille oli tällä kertaa osoitettu ylimääräinen 150 miljoonan euron rahoitus, jolla maaliskuun EIC 
Accelerator -haun kokonaisbudjetti nousi yli 314 miljoonaan euroon.   

Hakukierroksen kokonaisrahoituksesta 166 miljoonaa euroa osoitettiin 36 yritykselle, jotka torjuvat 
koronaviruspandemiaa. Lisäksi samaa määrää muita merkittäviä yritysinnovaatioita rahoitetaan 148 miljoonalla 
eurolla. EIC Accelerator -rahoituksen avulla autetaan pk-yrityksiä varsinaisen tuotekehitysvaiheen jälkeen niiden 
kehittäessä ison kansainvälisen markkinapotentiaalin sisältäviä innovaatiotaan eteenpäin operatiivisen 
markkinavalmiuden saavuttamiseksi. Projektit voivat sisältää täydentävää tuotekehitystä, joskin merkittävä paino 
hankkeissa on pilotointi- ja demonstraatiotoimilla sekä innovaatioon liittyvien kansainvälistymisen 
liiketoimintaedellytysten laajalla kehittämisellä yrityksissä.   

Maaliskuun kierroksella rahoituksen saaneet koronaviruksen torjuntaan liittyvät hankkeet koskevat esimerkiksi 
biodekontaminaatiopyyhkeiden laajamittaista tuotantoa, reaaliaikaista hengityksenseurantajärjestelmää sekä vasta-
ainesovellusta vakavien infektioiden hoitoon. Rahoitettujen yritysten joukossa oli mukana suomalainen Sooma Oy, 
joka kotiutti itselleen EU:lta 1,6 miljoonaa euroa innovaatiolleen, jolla voidaan jatkossa helpottaa myös epidemian 
aikaisen eristäytymisen aiheuttamaa lisääntynyttä masentuneisuutta.  

Muissa rahoitetuissa projekteissa kehitetään muun muassa orgaanisten lannoitteiden tuotantojärjestelmää, 
puumoduuleista valmistettuja vankkarakenteisempia tuuliturbiinitorneja, jotka voivat huomattavasti alentaa 
tuulienergian kustannuksia sekä lohkoketjuteknologiaan perustuvia ratkaisuja tukemaan valmistusteollisuuden 
kestäviä kierrätyskäytäntöjä. Suomalaishankkeita tässä joukossa olivat Faron Pharmaceuticals Oy:n projekti 
makrofagien hyödyntämiseksi immuuniterapiassa, IQM Finland Oy:n Euroopalle merkittävä hanke 
kvanttitietokoneen kehittämiseksi, Neuro Event Labs Oy:n projekti tekoälyn hyödyntämiseksi epilepsian 
diagnosoinnissa sekä 

Pulsedeon Oy:n optimoidun valmistusmenetelmä kehittäminen uuden sukupolven litiumakuille.  

Suomalaisyritysten viiden projektin osuus yhteensä 72 rahoitetusta hankkeesta oli huomionarvoinen suoritus. Hieno 
onnistuminen tällä kierroksella nosti Suomen saadun rahoituksen kokonaismäärässä 16 rahoitusta saaneen maan 
joukossa kolmannelle sijalle yhteensä lähes 33 miljoonan euron potilla!   

EIC Accelerator -ohjelmasta on mahdollista hakea enintään 15 miljoonan euron suoria pääomasijoituksia ja 2,5 
miljoonan euron avustuksia. Pääomaoptio tuotiin tukirahoituksen rinnalle mukaan ohjelmaan vuoden 2019 
loppupuolella. Kolmen rahoituskierroksen perusteella voidaan todeta, että rahoitetuista hakemuksista lähes kaksi 
kolmannesta koskee nykyisin yhdistettyä tukea ja pääomaa ja pääoman osuus on ollut 56 % myönnetystä 
rahoituksesta.   

Maaliskuun kierroksella myönnetystä 314 miljoonasta eurosta 174 miljoonaa on pääomasijoituksia. Lopullisia 
pääomasijoituksia edeltää perusteellinen due diligence -tarkastus ja niitä hallinnoi tuleva EIC-rahasto, joka tulee 
etsimään rinnalleen mahdollisia yhteissijoittajia. EIC Acceleratorin tukea saaneille pk-yrityksille on tarjolla myös 
komission tukemia yritysneuvonta- ja mentorointipalveluja. Ensimmäistä kertaa näitä palveluja voivat nyt käyttää 
myös haussa COVID-19-huippuosaamismerkin (Seal of Excellence) saaneet yritykset eli yritykset, jotka ylittivät 
komission asettaman 13 pisteen kynnysarvon, mutta eivät kovassa kisassa yltäneet rahoituksen suhteen 
palkintopallille saakka.   
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Lähde: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_1007 
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