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Hyvä lukija ja rahoituksen hakija,
Tästä oppaasta löydät koosteen Euroopan komission suoraan ja välillisesti
hallinnoimista sekä alueiden välisistä rahoitusohjelmista ohjelmakaudella
2021–2027. EU rahoittaa vuosien 2021–2027 aikana suoraan erilaisia
hankkeita, ja rahoitusta voivat hakea julkiset ja yksityiset tahot. Kaikissa
ohjelmissa läpileikkaavina painopisteinä ovat digitaalisen ja vihreän siirtymän
tavoitteet.
Olemme tuoneet tähän oppaaseen olennaisimmat tiedot EU:n rahoitusohjelmista
rahoituksen hakemista varten. Valitut ohjelmat tarjoavat seuraaville vuosille
paljon rahoitusmahdollisuuksia haettavaksi Itä- ja Pohjois-Suomessa ja yhdessä
EU-kumppaneiden kanssa. EU-rahoituksella voidaan ylläpitää ja kehittää
elinvoimaisia yhteisöjä ja voimallisia verkostoja sekä luoda uutta, kestävämpää
liiketoimintaa. Tutustu alla oleviin ohjelmiin, ja löydä niiden joukosta sinulle tai
verkostollesi sopivin rahoitusmuoto tukemaan ideaasi ja hankettasi!
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Rahoituksen hakijalle
Mitä ovat EU:n rahoitusohjelmat?
EU:lla on useita eri rahoitusohjelmia, joista erilaiset organisaatiot voivat hakea rahoitusta tutkimukseen,
innovaatioihin tai liiketoimintaan. Rahoitus jakautuu suoraan rahoitukseen ja epäsuoraan rahoitukseen.
Suoran rahoitustuen kohdentamista hallinnoivat EU:n toimielimet, kuten Euroopan komissio, sen asettamat
toimeenpanovirastot ja ohjelmien sihteeristö. Rahoitus koostuu avustuksista ja sopimuksista sekä välillisistä
lainoista ja takuista. Avustuksia myönnetään EU:n poliittisiin linjauksiin liittyville hankkeille, ja erilaisia sopimuksia
voidaan tehdä esimerkiksi palvelujen, tavaroiden tai rakennusurakoiden hankinnasta. EU:n
suorarahoitusohjelmien temaattisia aihealueita ovat muun muassa nuoriso, kulttuuri, urheilu, tutkimus, kehitys ja
innovaatiot, sosiaali- ja terveysasiat, ympäristö, energia sekä koulutus.
Epäsuoraa rahoitusta hallinoivat sekä kansalliset että alueelliset viranomaiset, ja siihen on allokoitu suurin osa
EU:n budjetista. Viisi suurta Euroopan rakenne- ja investointirahastoon (ERI-rahastot) kuuluvaa rahastoa
myöntävät suurimman osan epäsuorasta rahoituksesta. ERI-rahastoja ovat:
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – alueiden ja kaupunkien kehittäminen
Euroopan sosiaalirahasto (ESR) – sosiaalinen osallisuus ja hyvä hallintotapa
Koheesiorahasto – vähemmän kehittyneiden alueiden talouden lähentyminen
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto

Kenelle rahoitusohjelmat on suunnattu?
Suoraa rahoitusta voivat hakea esimerkiksi yritykset tai muut liike-elämän organisaatiot, tutkimus- ja oppilaitokset
sekä järjestöt, joiden hankkeet edistävät EU:n ohjelmien tai poliittisten linjausten täytäntöönpanoa. Itä- ja PohjoisSuomen alueella suorarahoitusohjelmat tarjoavat rahoitusmahdollisuuksia yritysten lisäksi esimerkiksi
korkeakouluille, yhdistyksille, yhteisöille ja kunnille, sekä erilaisille tutkimuslaitoksille.
EU-rahoitus on usein täydentävää rahoitusta, eli tuen saamisen edellytyksenä on, että hanke saa myös
kansallista rahoitusta tai projektissa mukana olevat yritykset ja organisaatiot osallistuvat rahoitukseen. Lisäksi on
tärkeää muistaa, että yksi hanke voi saada avustusta vain yhdestä EU:n rahoitusohjelmasta.

Miten rahoitusta voi hakea?
Euroopan komission hallinnoimia avustuksia ja sopimuksia voi hakea rahoitus- ja tarjouspyyntöportaalissa
(Funding & Tenders) esimerkiksi vastaamalla komission ehdotuspyyntöihin (call for proposals).

Mistä löydän lisää tietoa?
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston lisäksi kansalliset ja julkiset neuvontapalvelut tarjoavat Suomessa kaikille
avointa sekä maksutonta neuvontaa, tietoa ja opastusta. Näitä ovat:
EUTI (EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmien yhteystoimisto), Business Finlandissa toimiva
kansallinen yhteystoimisto
NCP (National Contact Point), joissa työskentelee temaattisten työohjelmien ja hakujen erityisasiantuntijoita
Kansallinen EU-rahoitusneuvontapalvelu, joka tarjoaa ajankohtaista tietoa, hankekohtaista ohjausta ja
järjestää EU-rahoitukseen liittyviä tapahtumia
Euroopan komission verkkosivut EU:n rahoitusohjelmista
Komission hallinnoima rahoitus- ja tarjouspyyntöportaali, Funding & Tenders
Tässä oppaassa on käytetty lähteinä edellä mainittuja verkkosivuja, ja niiden sisällöistä on muodostettu
tiivistelmät, jotta rahoitusohjelmat on kokonaisuudessaan helppo hahmottaa. Rahoitusohjelmat voivat muuttua
ohjelmakauden aikana, ja näin ollen pidätämme oikeuden muutoksiin. Ohjelmakohtaiset verkkosivut sekä
mahdolliset muut lisätietoa tarjoavat sivustot löydät kunkin ohjelman kuvauksen yhteydestä.
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Rahoituksen jakautuminen
Euroopan unioni on koonnut kattavan rahoituspaketin, jonka suuruus on 1 824,3 miljardia euroa vuoden
2018 hintoina. Paketissa yhdistyvät:
1 074,3 miljardin euron monivuotinen rahoituskehys
750 miljardin euron ylimääräinen Next Generation EU -elpymisväline

Monivuotinen rahoituskehys
2021-2027
1 074
miljardia

yhteensä:
1 824,3
miljardia

NextGenerationEU
390 miljardia
avustuksia

360 miljardia
lainoja

Uudessa pitkän aikavälin talousarviossa on aiempaa enemmän joustomekanismeja, joilla varmistetaan sen
kyky vastata tulevaisuuden ennakoimattomiin tarpeisiin ja haasteisiin. Yhdessä monivuotinen
rahoituskehitys ja Next Generation EU -väline muodostavat suurimman EU:n budjetista koskaan rahoitetun
elpymispaketin. Rahoituspaketti tukee myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja digitalisaatiota sekä
parantaa EU:n sopeutumiskykyä.
Yli 50 prosenttia rahoituksesta osoitetaan EU:n nykyaikaistamiseen seuraavin keinoin:
edistetään tutkimusta ja innovaatioita, mm. Horisontti Eurooppa -puiteohjelman avulla
tuetaan oikeudenmukaista vihreää ja digitaalista siirtymää
varaudutaan paremmin tulevaisuuteen
tuetaan EU-alueen palautumista ja elpymistä koronapandemiasta
Rahoituspaketissa kiinnitetään myös huomiota seuraaviin asioihin:
aikaisemman politiikan sekä käytäntöjen uudistaminen ja nykyaikaistaminen, jotta niiden vaikutus
unionin unionin painopisteiden edistymiseen olisi mahdollisimman suuri (esim. koheesiopolitiikka ja
yhteinen maatalouspolitiikka)
ilmastonmuutoksen torjunta ja ehkäiseminen, johon käytetään 30 prosenttia EU:n talousarviovaroista
luonnon monimuotoisuuden suojelu ja sukupuolten tasa-arvoon liittyvät kysymykset
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Monivuotinen rahoituskehys
Monivuotinen rahoituskehys kattaa vuodet 2021–2027. Monivuotisessa rahoituskehyksessä EU:n
rahoitus suunnataan uusiin ja vahvistettuihin painopisteisiin EU:n eri politiikanaloilla, kuten vihreään ja
digitaaliseen siirtymään. Koheesiopolitiikka ja yhteinen maatalouspolitiikka saavat jatkossakin
merkittävää rahoitusta, ja niitä nykyaikaistetaan, jotta ne voivat parhaalla mahdollisella tavalla edistää
Euroopan talouden elpymistä sekä EU:n vihreitä ja digitaalisia tavoitteita.
Rahoituskehys kattaa seuraavat keskeiset menoalat:
sisämarkkinat, innovointi ja digitaalisuus: 143,4 miljardia euroa
koheesio, palautumiskyky ja arvot: 377,8 miljardia euroa
luonnonvarat ja ympäristö: 373,9 miljardia euroa
muuttoliike ja rajaturvallisuus: 22,7 miljardia euroa
turvallisuus ja puolustus: 13,2 miljardia euroa
naapurusto ja muu maailma: 98,4 miljardia euroa
EU:n yleinen hallinto: 73,1 miljardia euroa

NextGenerationEU -elpymisväline
Väliaikaisen elpymisvälineen (Next Generation EU) budjetti on yhteensä 750 miljardia euroa. Budjetti
koostuu lainaosuudesta (360 miljardia euroa) sekä avustuksista (390 miljardia euroa). Sen tavoitteena
on vastata pandemian aiheuttamiin haasteisiin, tukea EU:n jäsenvaltioiden talouksien palautumiskykyä
sekä edistää kaksoissiirtymää kohti EU:n vihreiden ja digitaalisten tavoitteiden saavuttamista.
Next Generation EU -välineestä jaetaan yksittäisille ohjelmille lisärahoitusta, joiden määrät ovat:
Elpymis- ja palautumistukiväline: 672,5 miljardia euroa (joista lainoja 360 miljardia euroa ja
avustuksia 312,5 miljardia euroa)
REACT-EU-väline: 47,5 miljardia euroa
Horisontti Eurooppa -puiteohjelma: 5 miljardia euroa
InvestEU-ohjelma: 5,6 miljardia euroa
Maaseudun kehittäminen: 7,5 miljardia euroa
Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF): 10 miljardia euroa
RescEU-valmiusvarasto: 1,9 miljardia euroa
Yhteensä välineestä jaetaan siis 750 miljardia euroa. Näiden lisärahojen jako tapahtuu vuosien 2020–
2023 aikana.
EU:n arvot ohjaavat vahvasti sekä rahoituskehystä että elpymisvälinettä. Tämä tarkoittaa että
rahoitukseen on sidottu oikeusvaltioperiaate, jonka avulla suojataan EU:n rahoitusta tilanteissa, joissa
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuu puutteita. Tämän lisäksi siihen on sidottu EU:n
ilmastotavoitteet, mikä näkyy siten, että vähintään 30 prosentin rahoituskehyksestä ja elpymisvälineestä
jaettavasta rahoituksesta on tuettava ilmastotavoitteita, ja kaiken rahoituksen tulee olla Pariisin
ilmastosopimuksen mukaista. Lisäksi kaikissa investoinneissa ja uudistuksissa on noudatettava ”ei ole
merkittävää haittaa” -periaatetta varmistaen, että ne eivät vahingoita merkittävästi ympäristöä.
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1. Horisontti Eurooppa
Horisontti Eurooppa on EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma, josta rahoitetaan laajasti
erilaista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Tavoitteina on torjua ilmastonmuutosta, tukea
kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja lisätä EU:n kilpailukykyä. Lisäksi ohjelman kautta
tuetaan läpimurtoinnovaatioita ja etsitään ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten
syöpäsairauksiin ja haitallisiin päästöihin. Horisontti Euroopasta rahoitettavat hankkeet toteutetaan
pääsääntöisesti kansainvälisenä yhteistyönä, ja ne tuottavat eurooppalaista lisäarvoa ja vaikuttavuutta.
Kenelle suunnattu?
Rahoitus on suunnattu muun muassa innovatiivisille start-up- ja pk-yrityksille, jotka haluavat laajentaa liiketoimintaansa ja
kansainvälistyä. Lisäksi hakuja on yksittäisille tutkijoille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille sekä kolmannen sektorin
toimijoille, kunnille ja viranomaisille.

Kuinka paljon?
Puiteohjelman budjetti on 95,5 miljardia euroa. Yksittäisten hankkeiden
rahoituksen määrä vaihtelee paljon. Ohjelma saa 5,4 miljardia euroa
Next Generation EU -lisärahoitusta vuosille 2020–2023.

Horisontti Eurooppa verkkosivut

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston lisäksi kansalliset ja julkiset neuvontapalvelut tarjoavat Suomessa kaikille avointa,
maksutonta neuvontaa, tietoa, opastusta ja sparrausta Horisontti Euroopasta. Näitä ovat:
EUTI (EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmien yhteystoimisto), Business Finlandissa toimiva kansallinen
yhteystoimisto
NCP (National Contact Point), joissa työskentelee temaattisten työohjelmien ja hakujen erityisasiantuntijoita
Komiteajäsen ja asiantuntija (Programme Committee Delegate and Expert), kansallisten näkemysten edustaja ja
vaikuttaja Horisontti Euroopan ohjelmakomiteoissa
Lisätietoa löydät Business Finlandin Horisontti Eurooppa -verkkosivuilta.

Hae rahoitusta!
Horisontti Eurooppa -hakuja on useita vuodessa. Helposti omaksuttavaa tietoa Horisontti Eurooppa -rahoituksen
hakemisesta löytyy Euroopan unionin julkaisutoimiston verkkosivuilta. Kaikki rahoitushaut julkaistaan
Funding&Tenders -hakuportaalissa.
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Horisontti Euroopan rakenne
Horisontti Eurooppa koostuu neljästä pilarista, joista kolmea ensimmäistä käsitellään tarkemmin
tässä oppaassa. Neljäs pilari, osallistumispohjan laajentaminen ja Euroopppalaisen
tutkimusalueen vahvistaminen, sisältää widening-toimiksi kutsuttuja osallistumispohjan
laajentamiseen tähtääviä toimia. Nämä toimet suuntautuvat matalan tutkimusintensiteetin
alueille. Lisäksi neljäs pilari sisältää toimia eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA)
vahvistamiseksi.

Pilari I

Pilari II

Pilari III

Huipputason tiede

Maailmanlaajuiset
haasteet ja Euroopan
teollisuuden kilpailukyky

Innovatiivinen Eurooppa

Marie Skłodowska-Curie -toimet

Tutkimusinfrastruktuurit

Klusterit

Euroopan tutkimusneuvosto

Terveys
Kulttuuri, luovuus ja osallisuutta
edistävä yhteiskunta
Kansalaisturvallisuus
yhteiskunnassa
Digitaalitalous ja -teknologia,
teollisuus ja avaruus
Ilmasto, energia ja liikkuvuus
Elintarvikkeet, biotalous,
luonnonvarat, maatalous ja
ympäristö

Euroopan innovaationeuvosto

Euroopan innovaatioekosysteemit
Euroopan innovaatio- ja
teknologiainstituutti

Yhteinen tutkimuskeskus

Osallistumispohjan laajentaminen ja eurooppalaisen tutkimusalueen vahvistaminen
Osallistumispohjan laajentaminen ja
huippuosaamisen levittäminen

Euroopan tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän
uudistaminen ja tehostaminen
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Pilari I - Huipputason tiede
Pilari I:n tavoite on vahvistaa ja laajentaa tieteellistä huippuosaamista. Pilarissa keskitytään tieteen
eturintamassa olevaan tutkimukseen ja tutkijoiden osaamisen sekä taitojen vahvistamiseen erilaisten
liikkuvuus- ja koulutustoimien kautta. Tavoitteita vahvistavat pilariin sisältyvät, toisiinsa yhteydessä
olevat tutkimusinfrastruktuurit.
Euroopan tutkimusneuvosto (ERC)
ERC rahoittaa monialaista huippututkimusta pitkäaikaisilla määrärahoilla. Rahoitusmuotoja on kolme, ja ne on suunnattu
eri uravaiheissa oleville tutkijoille:
Starting Grant lupaaville nuorille tutkijoille
Consolidator Grant edistyneemmille tutkijoille
Advanced Grant huippututkijoille
Tämän lisäksi rahoitusta jaetaan useiden yliopistojen yhteishankkeille (Synergy Grant) sekä tutkimusten kaupallistamista
varten (Proof of Consept Grant).

Marie Skłodowska-Curie –toimet
Marie Skłodowska-Curie -rahoitus (MSCA) vahvistaa tutkijoiden koulutusta ja tarjoaa heille mahdollisuuden työskennellä
kotimaansa tai oman sektorinsa ulkopuolella. MSCA-toimien kautta tutkija voi saada rahoitusta kouluttautumiseen,
urakehitykseen sekä omaa tutkijanuraansa edistäviin tukitoimiin. Myös yritykset ja organisaatiot voivat saada rahoitusta
palkatessaan tutkijan tutkimus- ja innovaatioprojekteihinsa. MSCA-toimia on yhteensä viisi:
yhteinen tohtorikoulutusohjelma, Doctoral Networks
postdoc-tason tutkijarahoitus, Postdoctoral Fellowships
tutkimus ja innovaatiotuki henkilöstövaihtoon, Staff Exchanges
tohtori- ja tutkijaohjelmien yhteisrahoitus, COFUND
yleisölle suunnatut tiedetapahtumat ja niiden järjestäminen, MSCA and Citizens

Tutkimusinfrastruktuurit
Tämän rahoitustoimen tavoitteena on saada Euroopalle kestävät, maailmanluokan tutkimusinfrastruktuurit.
Tutkimusinfrastruktuurit ovat avoimesti kaikkien tutkijoiden käytettävissä, ja samalla ne edistävät puiteohjelman
klustereiden ja missioiden tavoitteita. Tutkimusinfrastruktuurit rakentuvat neljästä eri tavoitealueesta:
Eurooppalaisen toimintaympäristön lujittaminen ja kehittäminen
Tutkimusinfrastruktuurien avaaminen, yhdentäminen sekä yhteenliittäminen
Eurooppalaisten tutkimusinfrastruktuurien innovaatiopotentiaali ja sekä toimet innovaatiokoulutuksen alalla
Tutkimusinfrastruktuuripolitiikan ja kansainvälisen yhteistyön tehostaminen
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Pilari II - Maailmanlaajuiset haasteet ja
Euroopan teollisuuden kilpailukyky
Horisontti Euroopan pilari II:n alainen rahoitus kohdistuu maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemiseen
sekä erilaisten tutkimus- ja innovaatioprojektien kautta tapahtuvaan teollisuuden kilpailukyvyn
edistämiseen. Rahoitustoimet toteutetaan pääasiassa kansainvälisillä konsortiohankkeilla. Pilarissa
painotetaan monitieteistä ja monialaista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Erilaisten toimijoiden
osallistumista tarvitaan, sillä teollinen murros ja innovatiivisten teollisuuden arvoketjujen kehittäminen
ovat ratkaisevassa asemassa Euroopan kilpailukyvyn kannalta. Tärkeänä osana pilari II:a ovat myös
missiot ja eurooppalaiset kumppanuudet, jotka tukevat pilarin yhteistavoitteiden toteutumista.
Pilari koostuu kuudesta temaattisesta alueesta eli klusterista:
terveys
kulttuuri, luovuus ja osallisuutta edistävä yhteiskunta
kansalaisturvallisuus yhteiskunnassa
digitaalitalous sekä -teknologia, teollisuus ja avaruus
ilmasto, energia ja liikkuvuus
elintarvikkeet, biotalous, luonnonvarat, maatalous ja ympäristö

Yhteinen tutkimuskeskus
Yhteinen tutkimuskeskus (Joint Research Center) on komission oma tutkimusyksikkö. Se tekee riippumatonta ja näyttöön
perustuvaa tutkimusta, joka ohjaa EU:n toimintapolitiikan suunnittelua.

Eurooppalaiset kumppanuudet
Eurooppalaiset kumppanuudet ovat tiiviin yhteistyön ja yhteisrahoituksen toteutusmuoto, joiden tarkoituksena on toteuttaa
Horisontti Eurooppa -ohjelmassa määriteltyjä strategisia tavoitteita. Tuomalla yksityiset ja julkiset toimijat yhteen vältetään
investointien päällekkäisyyttä ja vähennetään tutkimus- ja innovaatioympäristön pirstaloitumista EU:n alueella.
Kumppanuudet toteutetaan kolmen eri mallin mukaan:
Yhteisohjelmilla (Co-programmed), joilla on yhteinen tutkimus- ja innovaatioagenda. Yhteinen agenda toteutetaan
pääasiassa avoimien hakujen kautta, jotka julkaistaan Horisontti Eurooppa -ohjelman työohjelmassa.
Yhteisrahoitteisilla (Co-funded) kumppanuusohjelmilla, joissa kansalliset rahoittajat ovat mukana. Kumppanit sopivat
yhteisen tutkimus- ja innovaatioagendan. Kansalliset rahoittajat sitoutuvat yhteisprojekteissa rahoittamaan oman
maansa osallistujat, ja osan kustannuksista rahoittaa EU.
Institutionaalisilla (Institutionalised) kumppanuuksilla, jotka ovat EU:n, jäsenvaltioiden ja/tai teollisuuden välisiä
innovaatio- ja tutkimuskumppanuuksia. Kyseisiä kumppanuuksia toteutetaan ainoastaan silloin, kun muut puiteohjelman
osat eivät saavuta toivottuja tavoitteita tai vaikutuksia.

Missiot
Missiot ovat Euroopan unionin uusi lähestymistapa tutkimuksen ja innovaatioiden toteuttamiseen Horisontti Eurooppa puiteohjelmassa. Missioilla haetaan ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin, ja niiden tarkoituksena on saada aikaan
laajempia yhteiskunnallisia muutoksia sekä sosiaalisia vaikutuksia. Missioissa käytetään laaja-alaisesti välineitä eri tieteenja politiikanaloilta sekä toteutetaan tutkimushankkeita, politiikkatoimia tai laaditaan lainsäädäntöaloitteita monimutkaisten
kysymysten käsittelemiseksi. Kansalaiset otetaan tiiviisti mukaan missioiden täytäntöönpanoon ja seurantaan koko niiden
keston ajan.
Viisi eri temaattista tutkimus- ja innovaatiomissiota ovat:
syöpä
terveet valtameret, meret sekä rannikko- ja sisävedet
ilmastoneutraalit ja älykkäät kaupungit
ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja yhteiskunnallinen muutos
maaperän terveys ja elintarvikkeet.
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Pilari III - Innovatiivinen Eurooppa
Pilari III tavoitteena on tuoda yhteen eurooppalaisen innovaatiojärjestelmän toimijat. Se tarjoaa
rahoitusta tutkimustulosten hyödyntämiseen, jotta niitä voidaan kaupallistaa ja tuoda markkinoille.
Rahoitusta on myös tarjolla eri toimiin, joilla rakennetaan eurooppalaisia innovaatioekosysteemejä
sekä lisätään innovaatiokentän eri toimijoiden vuorovaikutusta.
Euroopan innovaationeuvosto (EIC)
Innovaationeuvoston budjetti on yli 10 miljardia euroa vuosille 2021–2027, ja sen tarkoituksena on kehittää sekä laajentaa
läpimurtoinnovaatioita. Kokonaisuudella halutaan tukea innovatiivisten startup- ja pk-yritysten toiminnan kasvattamista
suurempaan mittakaavaan. Toiminta koostuu seuraavista osioista:
EIC Pathfinder -osio on tarkoitettu monitieteisille tutkimusryhmille visionääriseen tutkimukseen, joka voi johtaa
teknologisiin läpimurtoihin. Tutkimusryhmät voivat hakea parhaimmillaan noin 4–5 miljoonan euron suuruista avustusta.
EIC Transition -osion avulla menestyksekkäiden EIC Pathfinder ja ERC Proof of Concept -projektien tutkimustuloksia
voidaan muuntaa innovaatiomahdollisuuksiksi. Toimiin on varattu yhteensä 100 miljoonaa euroa, joista yksittäiselle
projektille voidaan myöntää enimmillään 2,5 miljoonaa euroa.
EIC Accelerator -osiosta tuetaan pk-yrityksiä (erityisesti startup- ja spinout-yrityksiä) innovaatioiden kehittämisessä ja
mittakaavasiirtymässä. EIC Accelerator -osiossa startup- ja pk-yritykset voivat milloin tahansa hakea rahoitusta
yksinkertaistetulla menettelyllä, ja rahoitusta on tarjolla yhteensä miljardi euroa. Yhden projektin rahoitus voi olla
enimmillään 2,5 miljoonaa euroa.

Euroopan innovaatio-ekosysteemit (EIE)
Kokonaisuus rahoittaa eri sidosryhmien välistä yhteistyötä ja innovaatioita ympäri Eurooppaa paremmin toisiinsa
kytkeytyneen innovaatioekosysteemien verkoston aikaansaamiseksi. EIE tarjoaa tukea ja rahoitusta, jotta vielä kehittymässä
olevat kansalliset, alueelliset tai paikalliset tahot ja ekosysteemit pystyisivät integroitumaan eurooppalaisten, jo
vakiintuneiden innovaatioekosysteemien toimintaan. Toimilla pyritään yhtenäistämään Euroopan innovaatioekosysteemien
hajanaista kenttää, jotta yritysten kasvua ja skaalausta voidaan tehokkaammin tukea. EIE sisältää neljä eri rahoitusmuotoa,
jotka keskittyvät kasvattamaan toimijoiden osaamista ja yhteistyötä erilaisten selvitysten ja tukitoimien avulla.
Rahoitusmuodot ovat nimeltään Connect, Scale-up, Mapping & Studies sekä Support Actions.

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)
EIT tuo yrityksiä, tutkimuskeskuksia ja yliopistoja yhteen innovaatioiden edistämiseksi. EIT:n toiminnan ytimessä ovat
osaamis- ja innovaatioyhteisöt (Knowledge and Innovation Communities, KIC), jotka ovat oman toimialansa
huippuosaamisen keskittymiä. EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat dynaamisia ja luovia kumppanuuksia, jotka
hyödyntävät eurooppalaisia innovaatioita ja yrittäjyyttä suurten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi aloilla, joilla on
korkea innovaatiopotentiaali. Samalla tavoitellaan taloudellista kasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä. Lisätietoa
käynnissä olevista KICeistä löytyy EIT:n verkkosivuilta.

Rahoitusopas
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2. InvestEU
InvestEU-ohjelma kokoaa yhteen kaikki tällä hetkellä käytössä olevat EU:n lainantakausvälineet, ja laajentaa toimivaksi
osoittautunutta Euroopan investointiohjelman mallia. Rahoitusohjelmalla edistetään Euroopan julkisia ja yksityisiä
investointeja, innovaatioita ja työpaikkojen luomista. Ohjelma koostuu kolmesta osasta:

InvestEU-rahasto
rahoitusinstrumentti
vauhdittamaan julkisia ja
yksityisiä investointeja EU:n
talousarviotakuun avulla

InvestEUneuvontakeskus
tekninen neuvontakeskus
rahoitusta hakeville
investointihankkeille

InvestEU-portaali
käyttäjäystävällinen
tietokanta, joka
yhdistää hankkeet ja
sijoittajat

Ohjelman tavoitteena on tarjota rahoitusta sellaisille investoinneille, joita yksityiset rahoittajat eivät aina voi tai halua
rahoittaa niiden riskialttiuden vuoksi. Sen tarkoituksena on edistää EU:n talouden kilpailukykyä sekä samalla rakentaa
vihreämpää, digitaalisempaa ja kestävämpää Eurooppaa. InvestEU-ohjelma perustuu Euroopan investointisuunnitelman ja
Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) malliin. Ohjelmalla pyritään saamaan aikaan uusi lisäinvestointien aalto
EU:n budjettitakuun avulla.
InvestEU-rahasto toteutetaan rahoituskumppaneiden kautta, jotka investoivat hankkeisiin EU:n takauksen avulla. Tärkein
kumppani on Euroopan investointipankkiryhmä, jonka lisäksi Euroopan kansainvälisillä rahoituslaitoksilla, kuten Euroopan
jälleenrakennus- ja kehityspankilla (EBRD), sekä kansallisilla kehityspankeilla on suora pääsy EU:n lainantakaukseen.

Kenelle suunnattu?
Rahoitus on suunnattu yksittäisille toimijoille, pk-yrityksille, finanssilaitoksille, rahastoille, yliopistoille ja tutkimuslaitoksille
sekä julkishallinnon organisaatioille joko yksin tai kumppanuuksissa.

Kuinka paljon?
InvestEU -ohjelman
verkkosivut

InvestEU-ohjelmaan on suunnattu 26,2 miljardia euroa EU:n talousarviotakuusta
vuosien 2021–2027 väliselle ajalle. Tämän lisäksi NextGenerationEU-välineestä
tulee 5,6 miljardia euroa lisärahoitusta vuosien 2020–2023 ajalle. 30 prosenttia
ohjelman rahoituksesta on sitoutettu ilmastotoimien tukemiseen, ja rahoituksen
avulla on tarkoitus saada liikkeelle 650 miljardin euron edestä lisäinvestointeja.

Rahoitusopas
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Rakenne
InvestEU-ohjelma kokoaa yhteen saman katon alle lukuisat EU:n rahoitusvälineet, joilla tuetaan tällä hetkellä EU:n
investointeja. Tämä tekee Euroopan investointihankkeiden rahoituksesta yksinkertaisempaa, tehokkaampaa ja
joustavampaa.
Rahoitusohjelmasta tuetaan investointeja erityisesti neljällä eri alalla:
kestävä infrastruktuuri
tutkimus, innovaatiot ja digitalisaatio
pienet ja keskisuuret yritykset
sosiaalialan tarpeet, kuten kulttuurialat ja ympäristön ja yhteiskunnan kestävyyden edistäminen

1. Kestävä infrastruktuuri
9,9 miljardia euroa
Kestävän energian, digitaalisten yhteyksien,
liikenteen, kiertotalouden, vesi-, jäte- ja muiden
ympäristöinfrastruktuurin alojen hankkeiden
rahoittaminen.

3. Pienet ja keskisuuret yritykset
6,9 miljardia euroa
Pienten ja keskisuurten yritysten sekä pienten midcap yritysten rahoituksen saannin helpottaminen.

2. Tutkimus, innovointi ja digitalisaatio
6,6 miljardia euroa
Hankkeiden tukeminen tekoälyn aloilla,
tutkimustulosten markkinoille saattamisessa,
teollisuuden digitalisaatiossa sekä innovatiivisten
yritysten kasvussa.

4. Sosiaalialan tarpeet
2,8 miljardia euroa
Osaamisen, koulutuksen, yliopistojen ja sairaaloiden
hankkeiden tukeminen, sekä sosiaalisen
innovoinnin, terveydenhuollon, yhteiskunnallisten
yritysten ja haavoittuvassa asemassa olevien
henkilöiden integroimisen edistäminen.

Hae rahoitusta!
Yritykset voivat hakea rahoitusta ympärivuotisesti Euroopan investointirahaston ja
Euroopan investointipakin rahoituksen välittäjien, eli esimerkiksi kansallisten pankkien kautta.

Rahoitusopas
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3. Sisämarkkinaohjelma
EU pyrkii parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa, jotta eurooppalaisten yritysten, erityisesti pkyritysten, kilpailukyky vahvistuisi ja kuluttajansuoja parantuisi. Ohjelmassa kootaan yhteen toimet, joita
aikaisemmin rahoitettiin kuudesta erillisestä ohjelmasta. Tarkoituksena on tukea ja vahvistaa
sisämarkkinoiden hallintoa myös rahoituspalveluiden osalta, vähentää päällekkäisyyksiä ja parantaa
toimien koordinointia. Ohjelmalla on tarkoitus varmistaa EU:n sisämarkkinoiden tehokkuus ja jatkuvuus,
samalla keskittyen talouden elpymisen kannalta välttämättömiin painopisteisiin.
Ohjelman päätavoitteita ovat:
sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen
EU:n yritysten, muun muassa pk-yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen
korkealaatuisten eurooppalaisten standardien kehittäminen
kuluttajansuojan parantaminen
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden sekä eläinten hyvinvoinnin lisääminen
korkealaatuisten, ajantasaisten ja luotettavien tilastojen edistäminen

Sisämarkkinaohjelman
verkkosivut

Ohjelma koostuu seuraavista kohdealoista:

Elintarviketurvallisuus

Kuluttajansuoja

Tehokkaat sisämarkkinat

Euroopan tilastot

Kilpailukyky

Vaikuttavat standardit

Kenelle suunnattu?
Rahoitus on suunnattu pk- ja suuryrityksille, hallinnolle, kaupungeille, yhteisöille ja kansalaisjärjestöille sekä
tietokeskuksille. Useita erilaisia sopimuksia ja avustuksia annetaan säännöllisesti yrityksille tai organisaatioille, jotka
haluavat työskennellä sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritysten pääosaston kanssa tai hakea rahoitusta.
Järjestöillä on myös mahdollisuus saada joitakin avustuksia ehdotuspyyntöjen avulla. Nämä ovat toimittajien kehotuksia
esittää ehdotus tietystä hyödykkeestä tai palvelusta.

Kuinka paljon?
Ohjelman kokonaisbudjetti on 4,2 miljardia euroa. Ohjelmaa täydennetään 2 miljardin euron lisämäärärahoilla InvestEUrahastosta, erityisesti sen pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) alaohjelman kautta.

Hae rahoitusta!
Rahoitusta on tarjolla avustusten, lainojen, sijoitusten ja pääomarahoituksen muodoissa. Tarjouspyynnöt ja haut julkaistaan
komission sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritysten pääosaston sivuilla.

Rahoitusopas
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4. LIFE
LIFE-ohjelmasta rahoitetaan ympäristö- ja ilmastotoimia koskevia hankkeita. Ohjelman tavoitteena on
edistää siirtymistä kohti puhdasta ja kiertotalouteen perustuvaa taloutta, tukea puhtaita energiamuotoja
ja suojella luontoa ja sen monimuotoisuutta. V
 uodesta 2021 lähtien LIFE-rahoitusta voidaan myöntää
myös energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa koskeviin hankkeisiin.
LIFE-ohjelma koostuu neljästä eri alaohjelmasta:

Ympäristö ja luonnon monimuotoisuus, 2,2 miljardia euroa

Kiertotalous ja elämänlaatu, 1,4 miljardia euroa

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, 1 miljardia euroa

Siirtyminen puhtaaseen energiaan, 1 miljardia euroa

Kenelle suunnattu?
Avustuksia voivat hakea pk-yritykset, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, julkishallinnon organisaatiot, kunnat ja järjestöt
joko yksin tai kumppanuuksissa. Usein avustuksia haetaan konsortioissa, joissa mukana on yleensä 1-5 kumppania.
Kumppanit voivat olla joko samasta maasta tai eri jäsenmaista.

Kuinka paljon?
Kokonaisbudjetti on 5,4 miljardia euroa, ja 61 prosenttia ohjelman rahoituksesta
suunnataan ilmastoteemaisiin hankkeisiin. EU-rahoituksen osuus on projektista riippuen
60-75 prosenttia. Rahoitus kohdentuu ensisijaisesti hankkeisiin, joilla on parhaat
mahdollisuudet saavuttaa ohjelman tavoitteet.

LIFE-ohjelman
verkkosivut

Hae rahoitusta!
Rahoitushaku järjestetään kerran vuodessa, ja se on yksivaiheinen. Haut ilmoitetaan komission Funding & Tenders portaalissa. H
 akemuksessa on tärkeää mainita, mitä rahoituksen alaohjelmaa projekti tukee.
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5. Digitaalinen Eurooppa
Digitaalinen Eurooppa tukee digitaalisten valmiuksien kehittämistä ja teknologian käyttöönottoa.
Ohjelma on ensisijaisesti tarkoitettu niille toimijoille, jotka pystyvät vastaamaan sen laajuuteen sekä eri
teknologiapainotuksiin ja keskeisiin aloihin. Keskeiset alat ovat:

Suurteholaskenta
2,2 miljardia

Tekoäly
2,1 miljardia

Kyberturvallisuus
ja luottamus
1,6 miljardia

Edistyneet digitaaliset
taidot
600 miljoonaa

Digiteknologian laaja
käyttöönotto taloudessa
ja yhteiskunnassa
1,1 miljardia

Digitaalinen Eurooppa -ohjelman toimet täydentävät muita digitalisaatiota edistäviä ohjelmia, erityisesti Horisontti
Eurooppaa sekä Verkkojen Eurooppa -välineen digitaalisia osia. Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiokeskittymät (EDIHit)
toimivat ohjelmassa tärkeässä roolissa. Ne tukevat pk-yritysten ja julkisen sektorin digitalisaatiota erilaisilla palveluilla,
kuten koulutuksella sekä teknologioiden testausmahdollisuuksilla.

Kenelle suunnattu?
Rahoitusta voivat hakea pk-yritykset, julkishallinto, korkeakoulut, tutkimuslaitokset
ja kunnat. Ohjelma on erityisesti suunnattu toimijoille, jotka pyrkivät edistämään
digitaalisen teknologian käyttöönottoa ja digitaalisen kapasiteetin laajentamista
toiminnassaan. Ohjelman rahoitus tukee pk-yrityksiä eri sektoreilla, kuten
teollisuuden, terveydenhuollon, turvallisuuden ja ympäristön aloilla. Rahoitusta
haetaan usein konsortioissa.

Digitaalinen Eurooppaohjelman verkkosivut

Kuinka paljon?
Kokonaisbudjetti on yhteensä 7,6 miljardia euroa, ja se jakautuu keskeisten alojen välillä. Rahoitus on yhteisrahoitusta,
johon osallistuvat jäsenvaltiot sekä tarvittaessa yksityinen sektori. Yhteisrahoitusosuus vahvistetaan aina työohjelmissa.
Rahoitus toteutetaan avustuksina ja hankintoina. Avustusprosentti on useimmiten 50 tai 75 prosenttia pk-yrityksille.
EDIH:ien rahoitus tulee 50-prosenttisesti Digitaalinen Eurooppa- ohjelmasta ja 50-prosenttisesti jäsenvaltioilta, joiden
osuuteen voidaan käyttää RRF-tukivälineestä, maaseuturahastosta tai EAKR:sta saatavaa rahoitusta .

Hae rahoitusta!
Haut löytyvät Funding & Tenders -portaalista, ja ne tapahtuvat EU-tasolla. Työohjelmien painopisteet voivat keskittyä yhteen
tai useampaan ohjelman toiminta-alaan.

Rahoitusopas

Digitaalinen Eurooppa

15

6. Verkkojen Eurooppa (CEF)
Verkkojen Eurooppa eli Connecting Europe Facility (CEF) -välineestä rahoitetaan rajat ylittäviä liikenne-,
energia- ja digitaalisia yhteyksiä. Väline jakaantuu kolmeen pääsektoriin: TEN-T (liikenne), TEN-EN
(energia) ja TEN-TELE (tietoliikenne). Välineen painopisteinä ovat ilmastonmuutoksen torjunta,
alueellisten erojen kaventaminen sekä rajat ylittävät hankkeet. Tarkoituksena on edistää puhtaita
liikennemuotoja, nopeita laajakaistayhteyksiä ja helpottaa uusiutuvan energian käyttöä Eurooppa 2020 strategian mukaisesti. Samalla pyritään kehittämään Euroopan taloutta ympäristöystävällisempään
suuntaan.
Kenelle suunnattu?
Rahoitusta suunnataan erityisesti rajat ylittäville hankkeille, jotka tuovat EU:lle
lisäarvoa. Rahoituskelpoisten hankkeiden kriteerit ovat erilaisia eri hakujen välillä.
Rahoituksen saajina voivat olla hausta riippuen energia-, liikenne- ja
tietoliikenneverkkojen omistajia ja kehittäjiä. Rahoitus Verkkojen Eurooppa -välineestä
myönnetään pääosin avustuksina, ja yhteisrahoitusosuudet vaihtelevat hankkeen
tyypin mukaan.

Verkkojen Eurooppaohjelman verkkosivut

Kuinka paljon?
Verkkojen Eurooppa -välineen rahoituksesta 60 prosenttia ohjataan EU:n ilmastotavoitteita tukeviin hankkeisiin. Rahoitus
tapahtuu pääosin avustuksina, ja ohjelman budjetti on 33,7 miljardia euroa (nykyisillä hinnoilla). Budjetti jakautuu
seuraavasti:

Liikennehankkeet, 25,8 miljardia euroa
avustuksina liikennealan hankkeiden osarahoitukseen EUmaissa

Energiahankkeet, 5,8 miljardia euroa
Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevan asetuksen soveltamisalaan kuuluviin, yhteistä etua
koskeviin hankkeisiin sekä uusiutuvaa energiaa koskeviin rajat ylittäviin hankkeisiin

Digihankkeet, 2 miljardia euroa
eurooppalaisiin yhteenliitettävyysinfrastruktuureihin. Lisäksi edistetään 5G-matkaviestinverkkojen
käyttöönottoa ja omaksumista paikallisyhteisöissä.

Hae rahoitusta!
Ohjelmalla on useita rahoitushakuja vuodessa. Verkkojen Eurooppaa hallinnoi suurimmilta osin Euroopan ilmasto-,
infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto CINEA. CEF-liikennehankkeiden koordinoinnista Suomessa vastaa
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Energiahankkeiden osalta kiinnostuneet toimijat voivat olla yhteydessä työ- ja
elinkeinoministeriöön.
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7. Luova Eurooppa
Luova Eurooppa -ohjelma edistää eurooppalaista yhteistyötä kulttuurien ja kielten
monimuotoisuuden sektoreilla. Ohjelma tukee kulttuurin ja luovien alojen hankkeita, ja sillä on neljä
tavoitetta:
kilpailukyvyn lisääminen
projektien ja taiteilijoiden rajat ylittävän liikkuvuuden edistäminen
digimurroksen muutoksiin sopeutuminen
EU:n rajat ylittävän luovan työn tukeminen
Ohjelma on jaettu kolmeen osioon:

Media 56 %

Kulttuuri 31 %

Monialainen toimintalinja 13 %

Ohjelma tukee EU:n elokuva- ja
audiovisuaalialaa taloudellisesti
niiden työn kehittämisessä,
levittämisessä ja edistämisessä. Se
jakautuu neljään eri teemaan jotka
ovat sisältö, liiketoiminta, yleisö ja
politiikka.

Ohjelma auttaa kulttuuri- ja luovien
alojen järjestöjä toimimaan
kansainvälisesti. Lisäksi se edistää
kulttuuriteosten rajat ylittävää
levitystä ja kulttuurialan toimijoiden
liikkuvuutta horisontaalisilla
toimilla, alakohtaisella tuella ja
erityistoimilla.

Ohjelmassa käsitellään kulttuurialan ja
luovien alojen yhteisiä haasteita ja
mahdollisuuksia. Se jakautuu kolmeen
alasektoriin:
1. Jäsenmaiden välinen poliittinen
yhteistyö
2. Luovat innovatiiviset laboratoriot
3. Uutismediat

Kenelle suunnattu?
Ohjelma on suunnattu pääasiassa kulttuurin ja luovien alojen organisaatioille
sekä AV-sektorin toimijoille ja uutismedialle. Sillä rahoitetaan yksityisiä ja
julkisia toimijoita yksin sekä kumppanuuksissa. Usein rahoitusta haetaan
konsortioissa.

Luova Eurooppa ohjelman verkkosivut

Kuinka paljon?
Ohjelman budjetti on 2,44 miljardia euroa ja se jakautuu n. 300 000 miljoonaan euroon vuodessa. Rahoitus toteutetaan
avustuksina hankkeille ja erilaisina tukina, minkä lisäksi ohjelmaan sisältyy lainantakausinstrumentti. Rahoitettavien
hankkeiden suuruus on noin 100 000–2 000 000 euroa, mikä on yhteistyöhankkeissa noin 50–60 prosenttia.

Hae rahoitusta!
Eri kulttuurin aloille jakautuvia hankehakuja järjestetään vuosittain keväisin. Haut julkaistaan Euroopan komission Funding &
Tenders -portaalissa. Hakuneuvontaa antaa Suomen ohjelman pisteissä Opetushallitus (kulttuuri) ja Suomen elokuvasäätiö
(media ja monialainen toimintalinja).
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8. Erasmus+
Erasmus+ -ohjelma rahoittaa koulutus-, nuoriso- ja urheilualoja sekä niiden yhteistyötä Euroopassa.
Vuosien 2021–2027 ohjelmassa painotetaan voimakkaasti sosiaalista osallisuutta, vihreää ja
digitaalista siirtymää sekä nuorten osallistumista demokraattiseen toimintaan. Siitä tuetaan
eurooppalaisen koulutusalueen, digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman ja Euroopan
osaamisohjelman painopisteiden mukaisia toimia.
Osallistava Erasmus+
Yhtäläisten mahdollisuuksien takaamiseksi ohjelmalla tavoitetaan yhä paremmin eri-ikäisiä, eri kulttuureista tulevia sekä
erilaisista sosiaalisista ja taloudellisista taustoista lähtöisin olevia ihmisiä.

Digitaalinen Erasmus+
Ohjelmasta tuetaan digitaalisten taitojen kehittämistä digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman mukaisesti. Siitä
tarjotaan korkealaatuista digitaalista koulutusta ja vaihtoja esimerkiksi eTwinning-verkoston, kouluopetuksen
eurooppalaisen verkkofoorumin ja Euroopan nuorisoportaalin kautta sekä kannustetaan digitaalisektorin harjoitteluihin.

Vihreä Erasmus+
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti Erasmus+ -ohjelmasta tarjotaan kannustimia osallistujille, jotka
käyttävät kestäviä liikennemuotoja, esimerkiksi junaa. Tämän lisäksi investoidaan hankkeisiin, joilla edistetään tietoa
ympäristökysymyksistä ja helpotetaan ilmastokriisin lieventämiseen liittyvää tiedonvaihtoa.

Kenelle suunnattu?
Hausta riippuen ohjelma on avoin yksittäisille henkilöille, koulutussektorille, nuorisoalalle ja urheilusektorille. Osallistumisen
edellytykset vaihtelevat toimen ja maan mukaan. Pääsääntöisesti osallistuminen tapahtuu ohjelmaan osallistuvan
organisaation kautta.
Kuinka paljon?
Kokonaisbudjetti on 26,2 miljardia euroa, josta 70 prosenttia on liikkuvuuden
rahoitukseen ja 30 prosenttia muihin toimiin. Rahoitus jakautuu kolmeen
avaintoimeen:
Avaintoimi 1: Oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus
Avaintoimi 2: Innovaatio ja hyvät käytännöt
Avaintoimi 3: Politiikan uudistamisen tuki
Avaintoimien lisäksi rahoitusta on jaossa Jean Monnet -toimintoihin ja urheilualoille.

Erasmus+ -ohjelman
verkkosivut

Hae rahoitusta!
Haut aukeavat yleensä alkuvuodesta ja tarkemmat hakuajat vaihtelevat haettavien toimien välillä. Rahoitusta voi hakea
kansallisista toimistoista tai suoraan komissiolta. Suomessa kansallisesta toimeenpanosta vastaa Opetushallitus, josta voi
hakea rahoitusta liikkuvuuteen, yhteistyöhankkeisiin sekä kansallisten toimistojen tarjoamiin koulutus- ja
verkostoitumismahdollisuuksiin. Ohjelman muita toimia hallinnoi keskitetysti komission koulutuksen, audiovisuaalialan ja
kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA).

Rahoitusopas

Erasmus+

18

9. Kansalaisten, tasa-arvon,
perusoikeuksien ja arvojen ohjelma
Kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelma (CERV) tukee oikeusvaltioperiaatetta ja
keskinäiseen luottamukseen perustuvan Euroopan oikeusalueen kehittämistä tukevia hankkeita. Se
keskittyy suojaamaan ja edistämään EU:n oikeuksia ja arvoja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden
osalta. Ohjelma tukee näitä tavoitteita neljällä eri osa-alueella:

Unionin arvot
(demokratian ja oikeusvaltion
edistäminen)

Tasa-arvon edistäminen

Aktiivinen kansalaisuus

Daphne-lohko
(väkivallan torjunta)

Kuinka paljon?
1,55 miljardia euroa, joka jakautuu kahteen alaohjelmaan:
perusoikeuksien ja arvojen ohjelma
oikeusalan ohjelma.
Tuki jaetaan muun muassa suorina avustuksina. Hankkeiden suuruus vaihtelee
25 000-150 000 euron välillä.

Ohjelman
verkkosivut

Kenelle suunnattu?
Rahoitus on suunnattu muun muassa kansalaisjärjestöille, organisaatioille, tasa-arvoelimille, viranomaisille,
oikeusviranomaisverkostoille, säätiöille sekä oppilaitoksille.

Hae rahoitusta!
Rahoitushaku järjestetään kerran vuodessa. Haut avautuvat perinteisesti alkuvuodesta Funding & Tenders -portaalissa.

Rahoitusopas
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10. Innovaatiorahasto
Innovaatiorahaston kautta tuetaan innovatiivisia ja vähähiilisiä teknologioita Pariisin sopimuksen
tavoitteiden saavuttamiseksi sekä EU:n globaalin kilpailukyvyn kasvattamiseksi. Tavoitteena on auttaa
yrityksiä investoimaan puhtaaseen energiaan ja teollisuuteen, jotta voidaan vauhdittaa talouskasvua,
luoda tulevaisuuden olosuhteet kestäviä työpaikkoja paikallisesti ja vahvistaa Euroopan teknologista
johtoasemaa. Innovaatiorahasto tukee innovaatioita seuraavilla aloilla:

energiaintensiivinen
teollisuus

uusiutuva energia

energian varastointi

hiilidioksidin talteenotto,
varastointi ja käyttö

Kenelle suunnattu?
Avustuksia voivat saada pk-yritykset, yhteenliittymät, jäsenvaltiot ja tietokeskukset. Rahasto keskittyy innovatiivisiin
teknologioihin ja Euroopan suuriin lippulaivahankkeisiin, jotka voivat tuottaa merkittäviä päästövähennyksiä. Tuettavien
hankkeiden suunnittelun, liiketoimintamallin sekä rahoitus- ja oikeudellisen rakenteen on oltava riittävän pitkälle
kehittyneitä. Rahastosta tuetaan myös monialaisia hankkeita, jotka johtavat päästövähennyksiin useilla aloilla esimerkiksi
teollisen symbioosin tai liiketoimintamallien kehittämisen kautta, sekä pienimuotoisia hankkeita, joiden
pääomakustannukset ovat yhteensä alle 7,5 miljoonaa euroa.

Kuinka paljon?
Rahaston budjetti on noin 10 miljardia euroa riippuen EU:n päästökaupan
päästöoikeuksien huutokauppatuloista. Tuet ovat luonteeltaan avustuksia.
Innovaatiorahaston yleisestä hallinnoinnista ovat vastuussa Euroopan komissio
yhdessä innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston (The European Climate,
Infrastructure and Environment Executive Agency CINEA) ja Euroopan
investointipankin kanssa.

Innovaatiorahaston
verkkosivut

Hae rahoitusta!
Hakuja on säännöllisesti vuoteen 2030 asti, ja suurimuotoisille ja pienimuotoisille hankkeille on omat hakukierroksensa.
Tarkempaa tietoa löydät Funding & Tenders -portaalista. Suurten hankkeiden hakuprosessissa on kaksi vaihetta:
kiinnostuksenilmaisu ja ensimmäinen arvio hankkeen tehokkuudesta, innovaatioista ja kypsyystasosta
täysi hakemus, jossa hankkeita arvioidaan kaikilla kriteereillä, mukaan lukien skaalautuvuus ja kustannustehokkuus.
Pienimuotoisten hankkeiden hakuprosessilla on vain yksi vaihe.
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Innovaatiorahasto

20

11. Interreg Europe
Interreg Europesta tarjotaan alue- ja paikallishallinnoille rahoitusta paremman aluepolitiikan
kehittämiseen ja toteuttamiseen kaikkialla Euroopassa. Tarkoituksena on parantaa aluekehityksen
täytäntöönpanoa edistämällä kokemusten, innovatiivisten lähestymistapojen sekä hyvien käytäntöjen
vaihtoa aluepolitiikan toimijoiden keskuudessa. Ohjelman toiminta ja rahoitus toteutetaan alueiden
välisten yhteistyöhankkeiden ja osaamisalustan kautta (Policy Learning Platform). Osaamisalusta toimii
tietokeskuksena ja tarjoaa tietoa aikaisemmista projekteista, asiantuntijatukea ja verkostoitumisapua.
Ohjelman painopisteitä ovat:
Kansalaisia lähempänä
oleva Eurooppa

Älykkäämpi Eurooppa

Vihreämpi, vähähiilisempi
ja kestävämpi Eurooppa

Yhteistyön parempi hallinto

Kytkeytyneempi
Eurooppa

Yhteisöllisempi Eurooppa

Kenelle suunnattu?
Ohjelma on ensisijaisesti suunnattu viranomaisille paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. Lisäksi hakuja voidaan
kohdentaa myös muille organisaatioille tai toimijoille. Alueiden väliset yhteistyöhankkeet valitaan säännöllisesti
järjestettävien hakujen kautta, ja niitä järjestetään läpi ohjelmakauden. Haut voivat keskittyä koskemaan koko ohjelman
laajuutta tai ne voivat olla kohdennettuja tiettyihin teemoihin. Hankkeiden pituus on noin 3–5 vuotta.

Kuinka paljon?
Ohjelma rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja sen
kokonaisbudjetti on 379,5 miljoonaa euroa. Ohjelman rahoitus jaetaan kahteen osaan;

Interreg Europe
verkkosivut

1. 80 prosenttia on osoitettu temaattisiin aloihin: Älykkäämpi Eurooppa, Vihreämpi Eurooppa
sekä Yhteisöllisempi Eurooppa — työmarkkinat, terveydenhuolto, kulttuuri ja kestävä
matkailu.
2. 20 prosenttia budjetista kohdennetaan koheesiopolitiikan muihin erityistavoitteisiin kuuluville aihepiirikohtaisille aloille:
Kansalaisia lähempänä oleva Eurooppa, Kytkeytyneempi Eurooppa ja Yhteisöllisempi Eurooppa — koulutus, sosiaalinen
inklusiivisuus, kolmansien maiden kansalaisten kotouttaminen.

Hae rahoitusta!
Ohjelman puitteissa järjestetään avoimia hakuja, ja usein rahoitettavissa hankkeissa tulee olla kumppaneita muista maista.

Rahoitusopas
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12. Alueiden väliset innovaatioinvestoinnit
Alueiden väliset innovaatioinvestoinnit (Interregional Innovation Investments, I3) on Euroopan
aluekehitysrahaston uusi ohjelma, jonka tavoitteena on tukea alueiden välisten innovaatiohankkeiden
kaupallistamista ja laajentamista yhteisillä älykkään erikoistumisen painopistealoilla. Ohjelma vahvistaa
alueiden välistä innovaatioyhteistyötä ja tukee alueellisia innovaatiosidosryhmiä, jotka ovat
integroituneet alueellisiin innovaatioekosysteemeihin. Ohjelman tavoitteena on kehittää eurooppalaisia
arvoketjuja kaupallistamalla ja skaalaamaalla innovaatiohankkeita.
Ohjelma koostuu kolmesta eri toimintalinjasta:
Toimintalinja 1: taloudellinen ja hallinnollinen tuki alueellisten innovaatioprojektien investoinneille
(Innovation Actions, IA)

Toimintalinja 2: taloudellinen ja hallinnollinen tuki vähemmän kehittyneiden alueiden arvoketjujen
kehittämiseen, joka jakautuu kahteen alakohtaan:
A. Yksinkertaistetut innovaatiotoimet vähemmän kehittyneille alueille (Simplified Innovation Actions, SIA)
B. Tuet kapasiteetin rakentamiseen vähemmän kehittyneillä alueilla

Toimintalinja 3: Tekninen tuki, pääomittaminen ja testaus

Kenelle suunnattu?
Ohjelma on tarkoitettu Interregional Q-Helix -ekosysteemeille eli alueiden välisille innovaatioekosysteemeille: tutkijoille,
yrityksille, kansalaisyhteiskunnalle ja kansallisten tai alueellisten tason älykkään erikoistumisen strategioiden parissa
toimiville julkishallinnon edustajille. Lopullisia hyödynsaajia ovat kuitenkin pk-yritykset.

Kuinka paljon?
Ohjelman kokonaisbudjetti on 570 miljoonaa euroa, ja se rahoitetaan Euroopan
aluekehitysrahastosta (EAKR). Budjetti jakautuu seuraavasti:
Toimintalinja 1: 279,3 miljoonaa euroa, 49 prosenttia
Toimintalinja 2
a) 250,8 miljoonaa euroa, 44 prosenttia
b) 28,5 miljoonaa euroa, 5 prosenttia
Toimintalinja 3: 11,4 miljoonaa euroa, 2 prosenttia

Alueiden väliset
innovaatioinvestoinnit
-ohjelman verkkosivut

Hae rahoitusta!
Vuosien 2023-2024 työohjelma on nyt valmistelussa.

Rahoitusopas

Alueiden väliset innovaatioinvestoinnit

22

13. EU4Health
EU4Health-ohjelman tavoitteena on parantaa Euroopan valmiuksia vastata terveysuhkiin sekä vahvistaa
terveydenhuoltojärjestelmien kykyä kohdata epidemioita ja pitkän aikavälin haasteita, kuten väestön
ikääntyminen ja terveyserot. Sen tarkoituksena on yhteinen terveys -lähestymistavan mukaisesti
varmistaa ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu kaikissa EU:n toimintalinjoissa ja toimissa.
Ohjelman tavoitteena on:

terveyden parantaminen ja
edistäminen EU:ssa

lääkkeiden, lääkinnällisten
ihmisten suojaaminen EU:ssa
laitteiden ja kriisin kannalta
vakavilta rajat ylittäviltä
merkityksellisten tuotteiden
terveysuhkilta
saatavuuden, saavutettavuuden
ja kohtuuhintaisuuden
parantaminen

terveydenhuoltojärjestelmien, niiden
kestävyyden ja
resurssitehokkuuden
vahvistaminen

Kenelle suunnattu?
Terveysalan organisaatioille, kansalaisjärjestöille, viranomaisille sekä kansainvälisille
järjestöille. Ohjelmalla pyritään rahoittamaan muun muassa terveyden edistämistä ja
sairauksien ennaltaehkäisyä koskevia hankkeita. Ohjelmalla voidaan rahoittaa myös
esimerkiksi terveydenhuoltohenkilöstön koulutusta, kliinisiä tutkimuksia, rajat ylittävää
yhteistyötä ja digitaalisen palveluinfrastruktuurin käyttöönottoa.

EU4Health
verkkosivut

Kuinka paljon?
Ohjelman rahoitus on 5,3 miljardia euroa, ja se on rahallisesti mitattuna EU:n kaikkien aikojen suurin terveysohjelma.
Ohjelmassa on tarjolla hanke- ja projektityyppistä rahoitusta, ja siinä noudatetaan seitsemän vuoden aikana seuraavia
kokonaismenoja koskevia säännöksiä:
vähintään 20 prosenttia terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn;
enintään 12,5 prosenttia kriisien kannalta merkityksellisten tuotteiden varastointiin EU:n tasolla;
enintään 12,5 prosenttia maailmanlaajuisten sitoumusten ja terveysaloitteiden tukemiseen;
enintään 8 prosenttia hallinnollisiin kuluihin

Hae rahoitusta!
Rahoitusta voi hakea avustusten, palkintojen ja hankintojen muodossa Euroopan komission ja EU:n toimeenpanovirasto
Health and Digital Executive Agency (HaDEA) kautta. Haut kansalaisjärjestöille ovat yleensä auki vuodenvaihteessa.
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ASKELEET HYVÄÄN RAHOITUSHAKEMUKSEEN

1

Oman osaamisen tulee olla hakemuksen lähtökohta

2

Hyvän hakemuksen perustana ovat EU-verkostot — ole aktiivinen!

3
4

Ohjelmia ja ehdotuspyyntöjä kannattaa lukea omaa osaamistaan silmällä pitäen. Eri
rahoitusohjelmilla on omat hakuohjesivunsa, joista löytyvät hakujen kelpoisuusehdot,
arviointikriteerit sekä sopimus- ja hakemuspohjat.

Monet hauista on suunnattu kumppanuuksille, joten sopivien kumppanien etsintä kannattaa
käynnistää hyvissä ajoin. Aktiivisuus jo olemassaolevissa temaattisissa verkostoissa lisää
menestymismahdollisuuksia. Verkostotoiminta tarjoaa myös hyvän väylän vaikuttaa
työohjelmiin.

Hakuprosessiin on syytä varata tarpeeksi aikaa
Kannattaa varata aikaa hankkeen suunnitteluun ja hakemuksen tekemiseen. Tyypillisesti
valmisteluun kuluu aikaa 6-18 kuukautta.

Hakutekstiin tulee vastata täsmällisesti — muista
eurooppalainen lisäarvo
EU-toimiston asiantuntijoilta saat tukea ja neuvoja suunnitteluun. Ohjelmakohtaiset
asiantuntijat tarjoavat täsmällisempää apua valmisteluun. Lisätietoja löydät ohjelmasivuilta
tai rahoitusoppaan alusta "Rahoituksen hakijalle" -osiosta.

Rahoitusopas
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Lisätietoja rahoitusohjelmista löydät verkkosivujemme
rahoitusohjelmat-sivuilta.
Jos sinulla heräsi kysymyksiä, ota yhteyttä erityisasiantuntijoihimme, joiden
yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme. Voit myös lähettää sähköpostia
osoitteeseen: info@eastnorth.fi

Onnea matkaan!

