
Horizon 2020 

SME Instrument 



Miksi hakea rahoitusta SME 

Instumentista 
Rahoitusinstrumentti tarjoaa tukea 70%-100% yrityksen tuotekehitykseen tai liiketoimintasuunnitelman 

rakentamiseen 

 

Tarkoitettu: 

• Pk- yrityksille ja Startupeille, joilla hyvä markkinoita “hajottava” idea 

• Toimialoja mukana laajasti: mm. hakuja ICT, LifeScience, Cleantech ja teollisuuden toimialoille 

 

• Yritys hakee rahoitusta itsenäisesti  

• Mukana voi olla kumppaneina toisia yrityksiä ja alihankkijan roolissa esim. tutkimuslaitoksia tms. 

• EU rahoittaa yrityksiä, joilla on uudenlainen idea sekä halu ja kyky kansainvälistyä  

– Odotuksena on, että rahoituksen myötä yritykseen syntyy merkittävää kasvua ja uusia 

työpaikkoja 

• Ohjelma tarkoitettu parhaista parhaille  Kilpailu on kova... mutta lopputulos palkitseva! 



SME Instrument on kolmivaiheinen 

Yritys voi hakea rahoitusta vaiheittain tai esim. suoraan vaiheeseen 2 

 

• Phase 1 

– Kaupallistamissuunnitelma (konsepti ja toteutettavuus, kesto 6 kk , avustus 
50 000€ (lump sum), EU tuki 70 %) 

• Phase 2 

– Toteuttaminen: pilotointi, demonstrointi, markkinareplikointi (mahd. myös 
t&k) (projektin kesto 12-24kk, projektin suuruus 500 000€ - 2,5 M€), EU tuki 
70% 

• Phase 3 

– Kaupallistaminen (ei suoraa rahoitusta, vaan tukea, valmennusta, 
mentorointia ja riskirahoituksen selvittämistä) 

 

• Tuesta maksetaan 40%-50% etukäteen sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen 

 

 

 



Teemat 

• High risk ICT innovation  

• Nanotech, or other advanced tech for manufacturing and materials 

• Space research and development 

• Clinical research for the validation of diagnostics devices and biomarkers 

• Sustainable food production and processing 

• Blue growth (mereen, merenkulkuun yms. liittyvät teknologiat) 

• Low carbon energy systems 

• Greener and more integrated transport 

• Eco-innovation and sustainable raw material supply 

• Urban critical infrastructure 

• Biotechnology-based industrial processes 

• Mobile e-government applications (2015 only) 

• SME business model innovation (2015 only) 

 



Kuinka alkuun? 

• Lisätietoa hakuteemojen sisällöistä: 

• https://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument  

• Hakemus täytetään sähköisesti Participant Portalissa: 

• http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html  

 

• Haku auki ympäri vuoden, mutta ne arvioidaan neljän cut off-päivän jälkeen 

• Cut off-ajat vuonna2015: 

• 17.6.2015 

• 17.9.2015 

• 25.11.2015 
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Mistä apua? 

• BusinessOulu auttaa ja neuvoo pk-yritysinstrumenttiin liittyvissä 

asioissa: 

 Mari Koskinen 

 asiantuntija, EU yritysrahoitus 

 BusinessOulu 

 +358503791868 

 mari.koskinen(a)businessoulu.com 

 

• Lisäksi Tekesin National Contant pointit auttavat: 

• http://www.tekes.eu/Yhteystiedot/  

 

http://www.tekes.eu/Yhteystiedot/

