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BUSINESS FINLANDIN TAVOITTEET

Luomme mahdollisuuksia globaaliin kasvuun:

edistämällä 
asiakkaiden 
uudistumista

tukemalla nousevia 
liiketoiminta-
ekosysteemejä

rakentamalla 
kumppaneiden kanssa 
huipputason 
innovaatioympäristö

tarjoamalla 
asiakkaille reitti 
markkinoille Team 
Finland -yhteistyössä
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SUURI YRITYS

Tähtää korkealle ‒
Uudistu verkoston avulla
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UUDISTU VERKOSTON 
AVULLA
 Kehitä uusia tuotteita ja palveluja, uudista 

liiketoimintaa ja todenna ratkaisusi 
toimivuus

 Luo uutta tietoa ja hyödynnä 
tutkimusorganisaatioiden ja pk-yritysten 
osaaminen liiketoiminnan kehityksessä 

Rahoitamme suuria yrityksiä, joilla on halu ja kyky 
uudistua verkoston avulla. Rahoituspalvelumme 
luovat mahdollisuuksia suurten yritysten globaaliin 
kasvuun, auttavat yrityksiä uudistumaan ja 
hyödyntämään pk-yritysten ja huipputason 
tutkimusryhmien osaamista.
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Suuren yrityksen oma liiketoiminta 
vahvistuu kun verkosto kehittää sitä 
vahvistavia osaamisia ja 
innovaatiota

Business Finland voi rahoittaa 
suurta yritystä tai sen verkostoa.

MENESTYS TEHDÄÄN YHDESSÄ

SUURI 
YRITYS

PK-
YRITYS

TUTKIMUS-
ORGANISAATIO

PK-
YRITYS
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KANSANTALOUDELLINEN 
MERKITYS

UUDISTUMINEN 

ARVON TUOTTO  
VERKOSTOLLE 

Vain parhaat suurten yritysten projektit  
voivat saada Business Finlandin 
rahoitusta.  

Suurten yritysten kohdalla arvioimme 
erityisesti uudistumista, arvon tuottoa 
verkostolle ja kansantaloudellista 
merkitystä

RAHOITUSTA PARHAILLE



7

UUDISTUMISELLA KILPAILUETUA GLOBAALEILLA 
MARKKINOILLA

Suurten yritysten kehityspainotteisten projektien 
rahoitus

• Tavoitteena uuden, innovatiivisen tuotteen  tai 
palvelun kehittäminen tai pilotit

• Kannustamme laajaan yhteistyöhön pk-yritysten ja  
tutkijoiden kanssa

RAHOITUS: LAINAA

• Max 50 %

• Verkostoyhteistyö yli 15% 

Rahoitamme globaalia kilpailuetua hakevien suurten yritysten 
haastavia ja uudistavia tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja, 
joilla on vaikutuksia yrityksen verkostoihin.

Suurten yritysten tutkimuspainotteisten projektien 
rahoitus

• Tavoitteena uuden osaamisen ja tiedon luominen, 
valmiudet tulevaisuuden liiketoiminnoille

• Painotamme vahvoja vaikutuksia yrityksen verkostoon

RAHOITUS: AVUSTUSTA

• Max 40%

• Verkostoyhteistyö yli 40 %
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KIITO

Johtamisen ja toimintamallien 
uudistamiseen

 Suurille yrityksille ja julkisille organisaatioille

 Luo uudet johtamisen mallit

 Kehitä osallistamisen tapoja

 Luo toimialalle uutta ajattelua

► WWW.BUSINESSFINLAND.FI/SUURI-YRITYS/KIITO

https://www.businessfinland.fi/suuri-yritys/kiito/
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LISÄVOIMAA HORISONTTI 
2020 -RAHOITUKSESTA

80 MRD € V. 2014 – 2020
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HORISONTTI 2020: 

EU-RAHOITUSTA TUTKIMUKSEEN 
JA INNOVOINTIIN
Miksi mukaan?

Verkostoja, merkittävää rahoitusta (pääosin avustusta, 
100%/70%), uusia markkinoita ja kumppaneita, uutta 
osaamista omaan tiimiin

Kenelle?

Horisontti-hankkeet avoimia kaikille: yritykset, yliopistot ja 
tutkimuslaitokset, sairaalat, kaupungit, järjestöt sekä muut 
hyödyntäjät

Miten?

• Suurin osa hankkeista tehdään kansainvälisenä 
yhteistyönä 

• Joskus yksikin osallistuja riittää

• Hakemukset suoraan komissiolle Brysseliin
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HORISONTTI 2020 -OHJELMAN KESKEISET 
INSTRUMENTIT SUURILLE YRITYKSILLE

Tutkimushanke, RIA
Innovaatiohanke, IA

 ≥ 3 eri organisaatiota 3 eri EU- tai liitännäismaasta

 Rahoitus: 70%, (100% non-profit)

 EU:n rahoitus n. 2‒5M€

 Tyypillinen kesto 2‒4 vuotta

 Hakuaiheet ja aikataulu määritelty työohjelmassa

 Hyvin lähellä markkinoita

 Yrityksiä oltava konsortiossa

 Pienet konsortiot: 3‒5 organisaatiota 3 eri EU-maasta

 Rahoitus 70%

 EU-rahoituksen määrä ≤ 3M€

 Haku jatkuvasti auki, 3 cut-off päivää 2016

 Ei ennalta määrättyjä aiheita

 Hankkeet alkavat 6 kk sisällä

Fast Track to Innovation, FTI
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LISÄTIETOJA 
HORISONTTI 2020 -
OHJELMASTA
 Horisontin yhteystoimisto EUTI Business 

Finlandissa: www.horisontti2020.fi

 Teemakohtaiset asiantuntijat (NCP eli 
kansallinen yhteyshenkilö): 
www.horisontti2020.fi/yhteystiedot

 Tapahtumia: 
www.horisontti2020.fi/ajankohtaista/tapahtumat

 Tilaa uutiskirje: 
www.horisontti2020.fi/ajankohtaista/uutiskirje

https://www.horisontti2020.fi/
http://www.horisontti2020.fi/yhteystiedot
http://www.horisontti2020.fi/ajankohtaista/tapahtumat
http://www.horisontti2020.fi/ajankohtaista/uutiskirje

