Miten hakemusten laatua nostetaan?
Miten hyvä hakemus kirjoitetaan?
Elina Holmberg

Missä mennään nyt
•
•
•
•

Suomesta paljon hakemuksia, onnistuminen alle EU:n keskiarvon
Yliopistoilla onnistuminen laskenut eniten (taustalla paljon tekijöitä,
mm. Horisontin erilainen luonne + kansalliset syyt)
Osallistujien kärki edelleen kapea
Pk-yritykset mukana entistä aktiivisemmin (erityisesti pkinstrumentissa), osuus rahoituksesta kasvanut
Kansallisena tavoitteena kasvattaa hakemusten laatua ja
onnistumisprosenttia, ei määrää

Hyvin suunniteltu on melkein tehty?

Yleisiä huomioita hakemuksista:
•
•
•

•

•

Vaatimustaso on korkea -> aikaa ja resursseja pitää varata
riittävästi
Suomalaiset eivät mukana parhaissa konsortioissa, emme tee
yhteistyötä huippujen kanssa
Ongelma sisällössä, ei muotoseikoissa: ideat hyviä mutta
jäsentymättömiä. Tiedetään mitä pitää tutkia mutta ei kerrota miten
ja mitä sillä saavutetaan.
Pitää ymmärtää mitä EU haluaa rahoittaa. Horisontissa usein laaja
näkökulma, ei alueellista painotusta, tulosten hyödyntäminen EUtasolla.
Nykyisen State of the Artin tarkka kuvaus sekä konkreettinen esitys
miten sitä parannetaan puuttuu usein

Miten sitten voi parantaa?
•
•
•
•
•
•
•
•

Työohjelmat saatavissa hyvissä ajoin etukäteen -> suunnitelma
hakemuksista kuukausia / vuosia ennen deadlinea
Organisaation pitää valita ja keskittyä valittuihin aiheisiin
Missä organisaation vahvuudet, mikä strategia?
Partnerit – etsi ”Euroopan parhaat”, aloita verkottuminen ajoissa
Uutuusarvo: mitä uutta tietoa, osaamista tai tuotteita saadaan
aikaan?
Selvitä arvoketju, siitä rakentuu hyvä konsortio
Etsi aiheesta kiinnostuneita pk-yrityksiä konsortioon mukaan,
kuuntele heidän tarpeitaan tarkalla korvalla
Keskustele NCP:n kanssa, pyydä kommentteja tiivistelmään, pyydä
kommentteja hakemukseen mahd. laajasti

Miltä hyvä hakemus sitten näyttää?

Hyvän hakemuksen tunnusmerkit
Toteutus on uskottava: osallistujat
pystyvät tekemään sen minkä
lupaavat ja työsuunnitelmalla
päästään asetettuihin tavoitteisiin.

Hankkeen tuloksista on selkeää hyötyä ja
hakemuksessa on tunnistettu kuka tuloksia
hyödyntää
Hanke on kunnianhimoinen
mutta realistinen

Hyvä idea – miksi juuri tämä hanke
kannattaa rahoittaa, mitä uutta saadaan
aikaan

Jotta ymmärrät “ison kuvan”, lue asiaan liittyvä aineisto – suurin osa
löytyy osallistujaportaalista:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
•
•
•
•

Hakuteksti (työohjelmassa)
Model Grant Agreement (annotated version)
H2020 Grants Manual
EU:n politiikka ja tavoitteet ko. Aihealueella
Näytä jo hakemuksen johdannossa että ”iso kuva” on hallussa!

Esimerkki: DS-08-2017
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ds-08-2017.html

Topic Description
Specific Challenge: The use of modern telecommunications and on-line services involve
users' personal information. For example, using search engines exposes the query terms
used, which can be both sensitive and identifying, as illustrated by the exposure of
search terms; social networking services expect users to reveal their social connections,
messages and preferences, that could lead to direct privacy violation if exposed.
Browsing the web also leaves traces of where users have gone, their interests, and their
actions - meta-data that can be used to profile individuals.
The implementation the draft General Data Protection Regulation (GDPR - currently in
the law-making process) presents both technological as well as organisational challenges
for organisations which have to implement novelties such as the right to data portability,
the right to be forgotten, data protection impact assessments and the various
implementations of the principle of accountability.
Many services on the Internet depend on the availability of secure digital identities which
play a crucial role in safeguarding the data and privacy of citizens as well as protecting
them and other actors such as private companies or public services form various online
threats. At the same time, many European countries already have or are in the process of
developing an electronic identity (eID) scheme. Most of these projects are built to be at a
very high security level, which makes them very suitable for diverse eGovernment
processes. But in turn they may lack usability for commercial applications.

Scope: Innovation Actions: Proposals may cover one of the strands
identified below.

(Scope) Privacy-enhancing Technologies (PET)
Novel designs and tools to provide users with the functionality they require
without exposing any more information than necessary, and without losing
control over their data, to any third parties. PET should be available in a broad
spectrum of products and services, with usable, friendly and accessible
safeguards options. PET should be developed having also cost effective
solutions.
Comprehensive and consistent Privacy Risks Management Framework should
be available, in order to allow people to understand their privacy exposure (i.e.
helping people to understand what happens to their data when they go online,
use social networks etc).
Open source and externally auditable solutions are encouraged in order to
maximise uptake and increase the trustworthiness of proposed solutions.

(Scope) General Data Protection Regulation in practice
Tools and methods to assist organisations to implement the GDPR
taking into account the final provisions of GDPR and guidance from
relevant authorities (Data Protection Authorities, Art 29 WP or its
successor).
Proposals may also address the need to provide support (procedures,
tools) for entities to understand how to operate without requiring
unnecessary information (so as to promote privacy respecting
practices), in particular when the issue is mainly related to the fact that
organizations (businesses, service providers, and government
agencies) often require too much information from their target
customer/user.

(Scope) Secure digital identities
With a view to reducing identity fraud while protecting the privacy of citizens,
proposals should develop innovative, secure and privacy enhancing digital
identity platforms beyond national eID systems.
Activities may leverage existing European electronic identification and
authentication platforms with clearly defined interfaces based on the General
Data Protection Regulation (GDPR).
Proposals may:
Leverage evidence-based identities (using adequate correlation of multiple soft
proofs of identity, as opposed to the usage of a central register);
Provide a function for so called “qualified anonymity”, which means, that the
online service does not have any information about the user but a pseudonym.
The real identity of the user can only be revealed under specific conditions
such as at the request of legal authorities;
Consider cost-effective and user-friendly verification methods for mobile identity
documents.

(Scope)
For all strands, proposals should identify and address the societal and
ethical dimensions of the strand they choose to cover taking into
consideration the possibly divergent perspectives of pertinent
stakeholders.
Proposals have to address the specific needs of the end-user, private
and public security end users alike. Proposals are encouraged to
include public security end-users and/or private end users.
The Commission considers that proposals requesting a contribution
from the EU between EUR 2 and 3 million would allow these areas to
be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude
submission and selection of proposals requesting other amounts.
The outcome of the proposals is expected to lead to development up to
Technology Readiness Level (TRL) 6 to 7; please see part G of the
General Annexes.

Expected Impact:
Support for Fundamental Rights in Digital Society.
Increased Trust and Confidence in the Digital Single Market
Increase in the use of privacy-by-design principles in ICT systems and
services
Cross-cutting Priorities:
Socio-economic science and humanities
Open Innovation
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H2020-rahoituksen erot Tekes-rahoitukseen verrattuna:
1. Rahoitusta myös markkinaläheisempiin projekteihin
2. Korkeampi rahoitusprosentti, organisaatiotyypistä riippumatta
3. Ennakkomaksu

9
Commercial

Hakemukset osat

à
à

Part A: Nettilomakkeet
à

Part B, Hakemuksen osat 1-3

Part B, Hakemuksen osat 4-5

Täytetään osallistujaportaalissa
Hakemuksen perustiedot (nimi, kesto,
budjetti, osallistujat…)
Abstrakti!!

à Excellence, Impact, Implementation
à Sivurajoitus (1- vai 2-vaiheinen haku?)

à Osallistujien kuvaus
à Ei sivurajoitusta

1. Excellence
1.1 Objectives*
Hankkeella on selkeät ja mitattavat tavoitteet
1.2 Relation to the work programme*
Miten hanke vastaa haussa esitettyihin haasteisiin
1.3 Concept and methodology*
a) Concept: koko konsepi tarkasti (idea, oletukset, TRL)
b) Methodology: ei sama kuin toteutussuunnitelma – vaan miten asiaa
lähestytään, miksi toimenpiteitä tarvitaan, miten ne auttavat asiassa
eteenpäin

1.4 Ambition*
Mitä uutta hankkeessa saadaan aikaan (vrt. SoA)? Innovaatiot!
* Mukana 1. vaiheen hakemuksessa

2. Impact
2.1 Expected impacts*
Haussa esitetyt vaikutukset tarkasti! Myös muut,
mahdollisimman laajasti ja tulosten hyödyntäjien näkökulmasta
2.2 Measures to maximise impact
Kenelle hankkeesta ja sen tuloksista kerrotaan? Miten
loppukäyttäjät / sidosryhmät sitoutetaan? Miten tuloksia
hyödynnetään?

* Mukana 1. vaiheen hakemuksessa

3. Implementation
3.1 Work plan – Work packages, deliverables and milestones
Yksityiskohtainen & looginen suunnitelma hankkeen
etenemisestä, sen tuotoksista ja mittapisteistä
3.2 Management structures and procedures
Hallintorakenne, kuka vastaa mistäkin, päätöksenteko
3.3 Consortium as a whole
Mitä hankkeessa tarvittavaa osaamista konsortion osapuolet
hankkeeseen tuovat
3.4 Resources to be committed
Henkilötyökuukaudet, muut suorat kulut, alihankinta

4. Members of the consortium
4.1 Participants
Yksityiskohtainen kuvaus osallistujista ja niiden osaamisesta
sekä hankkeeseen osallistuvista avainhenkilöistä
4.2 Third parties involved in the project
Jokainen alihankkija kuvataan erikseen, samoin kuin muut
“kolmannet osapuolet”

5. Ethics & Security
5.1 Ethics
Jos osan A lomakkeissa tunnistettiin eettistä selvitystä vaativia
asioita, selvitä ne tässä
5.2 Security
Onko hankkeessa kansalliseen / EU:n turvallisuuteen liittyviä
tekijöitä?

Muutama vinkki ja varoitus…

Pidä mielessä:
•

•
•
•
•
•
•

Tiivistelmä (Abstract, A-osan lomakkeissa) on tärkeä! Sen avulla
valitaan ja arvioijat, ja sen on usein ensimmäinen osa jonka arvioija
lukee. Kerro hankkeestasi oleellisimmat asiat selkokielellä ja ”myy”
se arvioijalle heti!
Tarkista kieli & esitystapa, jotta se on selkeää ja ymmärrettävää
Käytä taulukkoja ja kuvia aina kun mahdollista
Pyydä kokenutta arvioijaa, kollegaa ja partnereita lukemaan ja
kommentoimaan luonnos
Älä oleta, mutta toisaalta kaikkea ei tarvitse perustella pitkällisesti
Aloita ajoissa, viimeiseen säätöön menee aina kauemmin kuin
luulisi
Käy itse arvioimassa, se on paras koulutus jonka voi saada – ja
siitä maksetaan

Varo näitä:
•
•
•
•
•
•
•

Jos aihe ei sovi hakuun, se ei sovi hakuun
Raja menee jossain – älä yritä mahduttaa kaikkia asioita samaan
hankkeeseen. Keskity oleelliseen.
Jos et tiedä mikä on hankkeen uutuusarvo, ota pikaisesti selvää pitää olla kristallinkirkas!
Epäselvä hakemus – mihin pyritään, mitä saavutetaan, kuka tekee
mitäkin
Konsortiosta puuttuu hankkeessa tarvittavaa osaamista
Konsortiossa päällekkäistä osaamista
Tehdään tekemisen (tai EU-rahan) vuoksi, ei aitoa intressiä tuloksiin
ja niiden hyödyntämiseen

Apua?

Kansalliset NCP-yhteyshenkilöt apunasi!
https://www.tekes.eu/Yhteystiedot/ncp1/

Elina Holmberg, Tekes
elina.holmberg@tekes.fi

