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EU-RAHOITUSOHJELMIA TEEMOITTAIN

Ympäristö, energia ja liikenne
LIFE + (2007 – 2013)
-

Life+ on EU:n ympäristöalan rahoitusjärjestelmä, jossa rahoitetaan luonnonsuojeluja ympäristöhankkeita.

-

Life+ koostuu kolmesta osiosta: 1. Luonto ja biodiversiteetti 2.Ympäristöpolitiikka ja
hallinto sekä 3. Tiedotus ja viestintä

-

Osa rahoituksesta tulee suoraan Euroopan komissiosta ja osa on kansallisesti
koordinoitua.
Lisätietoja: Ympäristöministeriö, ylitarkastajat Pekka Harju-Autti ja Markus Alapassi,
puh. 020 610 100 (vaihde).
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=19656&lan=fi
http://ec.europa.eu/environment/life/

Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma CIP (2007 – 2013)
-

Ohjelman tavoitteena on parantaa etenkin pk-yritysten kilpailukykyä, edistää
innovointia, vahdittaa tietoyhteiskunnan kehittymistä sekä edistää
energiatehokkuutta ja uusia ja uudistuvia energialähteitä kaikilla aloilla.

-

Ohjelma sisältää seuraavat erillisohjelmat:
1. Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelmalla tuetaan mm. ekoinnovaatioita pk-yritysten
tuodessa markkinoille uusia ympäristöystävällisiä tuotteita, palveluita, tekniikoita tai
tuotantoprosesseja, sekä muita yrityksiin ja innovointiin liittyviä taloudellisia ja
hallinnollisia uudistuksia.
Lisätietoja: Työ- ja elinkeinoministeriö, ylitarkastaja Mirja Kosonen, puh. 010 60 6000
(vaihde)
2. Tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelmalla (ICT-ohjelma) pyritään
edistämään uusia ja toisiaan lähentyviä markkinoita sähköisten verkkojen ja
palveluiden, mediasisällön sekä digitaalitekniikan aloilla. Lisäksi ohjelmalla tuetaan
julkisen sektorin palveluiden nykyaikaistamista tuottavuuden lisäämiseksi ja palvelun
parantamiseksi.

Lisätietoja: Liikenne- ja viestintäministeriö, neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt,
puh. (09) 160 02 (vaihde)
3. Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma tukee energiatehokkuutta ja energian
järkevää käyttöä, edistää uusien ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja tukee
energiansaannin monipuolistamista. Tuen erityiskohteena on edistää
energiatehokkuutta sekä uusien ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä liikenteen
alalla.
Lisätietoja: Työ- ja elinkeinoministeriö, ylitarkastaja Mervi Salminen, puh. 010 60
6000 (vaihde)
http://ec.europa.eu/cip/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent

Marco Polo II (2007 - 2013)
-

Ohjelman tavoitteena on edistää vaihtoehtoisia ja ympäristöystävällisempiä
liikennemuotoja sekä ympäristöystävällisten kuljetusratkaisujen käyttöä.

-

Ohjelma tukee yksityisiä kuljetuspalveluita, jotka vähentävät tieliikennettä,
ruuhkautumista ja ympäristöhaittoja, erityisesti uuden tai merkittävästi tehostetun
palvelun aloitusvaiheessa.
Lisätietoja: SPC Finland, erikoissuunnittelija Riitta Pöntynen, puh. (02) 333 8103.
http://www.shortsea.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=32
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/index_en.htm

Tiede ja tutkimus
Tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma (2007 - 2013)
-

Euroopan komission rahoitus keskipitkän tai pitkäntähtäimen kansainvälisiin
tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä verkostojen luomiseen.

-

Puiteohjelma on jaettu neljään osaan:

1. Yhteistyö-osiossa kannustetaan pk-yrityksiä osallistumaan kaikkiin tutkimustoimiin.
Osiossa toteutetaan haastavia t&k-hankkeita eri aihealueisiin liittyen:
-

Terveys

-

Elintarvikkeet, maatalous, kalatalous ja bioteknologia
Tieto- ja viestintäteknologiat
Nanotiede, materiaalit, uudet tuotantomenetelmät
Energia
Ympäristö ja ilmastontutkimus
Liikenne ja ilmailu
Yhteiskunnalliset ja humanistiset tieteet
Turvallisuus
Avaruus

Lisätietoja: EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat EUTI, puh. 010 191 480 (vaihde).
. 010 191 48

2. Ideat-osiossa pk-yritysten tutkimusryhmät voivat kilpailla huippuosaamisessa muiden
organisaatioiden kanssa. Osiosta rahoitetaan tutkijalähtöistä, pienten tutkimusryhmien
tekemää korkeatasoista perustutkimusta. Aihealue voi olla mikä tahansa.
Lisätietoja: Suomen Akatemia, Maiju Gyran ja Arja Kallio, puh. (09) 774 881 (vaihde).

3. Ihmiset-osiossa pk-yrityksiä kannustetaan osallistumaan yritysten ja tiedelaitosten
yhteistyön kehittämiseen.
Lisätietoja: Suomen Akatemia, Satu Huuha-Cissokho ja Tiina Petänen, puh. (09) 774 881
(vaihde) ja Tekes/EUTI, Eija Auranen, puh. 01060 55601.

4. Valmiudet-ohjelmassa pyritään tukemaan pk-yritysten innovointikykyä ja lisäämään
niiden osallistumista uusien teknologiapohjaisten tuotteiden ja markkinoiden kehittämiseen.
Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Martti Huolila, puh. 050 395 2690, ja Tekes, Karin
Wikman, puh. 01060 55723.
www.tekes.fi/eu

Research for SMEs
-

Yksi 7. puiteohjelman hankemuodoista

-

Kaikkia teknologia-alueita koskeva haku, jossa tutkimusprojekteilla tähdätään
selkeään kilpailuetuun, kasvaviin markkinoihin ja liikevaihdon kasvattamiseen.

-

Tukea annetaan alihankittavaan tutkimukseen ja pk-yritys osallistuu omalla työllään.
Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Martti Huolila, puh. 050 395 2690, ja Tekes,
Karin Wikman, puh. 01060 55723.
http://www.tekes.fi/eu/fi/community/Pk-yritysten%20ja%20toimialojen%20t_k/952/Pkyritysten%20ja%20toimialojen%20t_k/2004

EUREKA-verkosto
-

Verkosto rahoittaa eurooppalaisten toimijoiden kanssa tehtävää
markkinasuuntautunutta tuotekehitystä.

-

Verkosto tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää nopeasti Euroopan laajuista
asiantuntemusta ja helpottaa osallistumista kansallisen tason julkisiin ja yksityisiin
rahoitusjärjestelyihin.

-

EUREKA soveltuu erityisesti kansainvälistyville teknologiaansa kehittäville pkyrityksille, joiden on tärkeää saada yhteistyö nopeasti ja joustavasti käyntiin.

-

Rahoitus on kansallisesti koordinoitu.
Lisätietoja: Suomen EUREKA-toimisto/Tekes, Kirsi Vähä-Pietilä, puh. 01060 55730.
www.tekes.fi/eureka

Eurostars
-

Ohjelma rahoittaa pk-yritysten tutkimus- ja kehitystyötä.

-

Ohjelma kannustaa pk-yrityksiä ottamaan vetovastuun kansainvälisistä tutkimus- ja
kehittämishankkeista ja luomaan uutta liiketoimintaa hankkeiden tuloksista.

-

Ohjelmaa rahoitetaan 7. puiteohjelmasta ja EUREKA-verkostosta.
Lisätietoja: Suomen EUREKA-toimisto/Tekes, Kirsi Vähä-Pietilä, puh. 01060 55730.
www.tekes.fi/eurostars

Koulutus
Elinikäisen oppimisen ohjelma (2007 – 2013)
-

Neljä alaohjelmaa: Comenius (kouluopetus), Erasmus (korkeakoulut), Leonardo da
Vinci (ammatilliset oppilaitokset) ja Grundtvig (aikuiskoulutus).

-

Leonardo da Vinci -alaohjelma on pk-yrityksille kiinnostavin, sillä siinä tuetaan
oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä.

-

Rahoitus on kansallisesti koordinoitu.
Lisätietoja: Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, puh. 0207
868 500 (vaihde).
http://www.cimo.fi/ohjelmat/leonardo_da_vinci
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc82_en.htm

Erasmus-ohjelma nuorille yrittäjille
-

Ohjelma on vuonna 2009 aloitettu pilottihanke, jossa tuetaan uusien ja kokeneiden
yrittäjien kokemustenvaihtoa ja edistetään uusien yrittäjien markkinoille pääsyä ja
eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden hankintaa.
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

Kulttuuri ja media
Kulttuuri-ohjelma (2007 – 2013)
-

Ohjelman tavoitteena on lisätä kulttuurialalla työskentelevien kansainvälistä
liikkuvuutta, kierrättää kulttuuri- ja taideteoksia eri maissa ja edistää kulttuurien
välistä vuoropuhelua.

-

Ohjelmassa rahoitetaan yhteistyöhankkeita muun muassa näyttämö- ja kuvataiteen,
kirjallisuuden, musiikin, historian ja kulttuuriperinnön aloilla.
Lisätietoja: Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, vastaava
asiantuntija Silja Hakulinen, puh. 0207 868 500 (vaihde).
http://www.cimo.fi/kulttuuriohjelma
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php

Media 2007-ohjelma (2007 – 2013) ja Media Mundus (2011 – 2013)
-

Media 2007 -ohjelma on suunnattu audiovisuaalisen alan pk-yrityksille. Tukea voi
hakea alan koulutukseen sekä erilaisten tuotantojen tekemiseen, levittämiseen ja
markkinointiin.

-

Media Mundus -ohjelman tavoitteena on lisätä ja kehittää elokuva-alan
kansainvälisiä yhteistyöhankkeita ja niiden kautta alan ammattilaisten tietotaitoa.
Ohjelman kautta tuetaan hankkeita, joissa tehdään yhteistyötä EU:n ulkopuolisten
maiden kanssa.
Lisätietoja: Media Desk Finland, c/o Suomen elokuvasäätiö, toiminnanjohtaja Kerstin
Degerman, puh. (09) 6220 3013.
http://www.mediadesk.fi/mediapl.shtml
http://ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm

Työelämä ja työturvallisuus
-

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto (Bilbao, Espanja) antaa tukea pkyritysten terveys- ja turvallisuusstandardien parantamiseen.

Lisätietoja: Kansallinen koordinaatiokeskus, Sosiaali- ja terveysministeriö,
Työsuojelusosasto, Hannu Ståhlhammar, puh. (09) 16001 (vaihde).

http://www.tyosuojelu.fi/fi/
http://osha.europa.eu/en

RAKENNERAHASTOT
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
-

Tavoitteena on työllisyyden parantaminen, alueiden kilpailukyvyn kehittäminen ja
elinvoimaisuuden lisääminen.

-

Viisi alueellista ohjelmaa: Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjois-Suomi sekä
Ahvenanmaa toteuttavat kukin omaa ohjelmaansa.

-

Tuetaan yrittäjyyttä, innovaatioiden ja verkostojen synnyttämistä, oppimis- ja
innovaatioympäristöjen kehittämistä, alueiden saavutettavuuden parantamista.
Lisätietoja:
http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/fi/02_eu_rr_ohjelmat/01_eakr/index.jsp

Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
-

Tavoitteena on työllisyyden, osaamisen ja tasa-arvoisuuden edistäminen sekä
työelämän ja yritystoiminnan kehittäminen.

-

Ohjelmassa on valtakunnallinen osio ja neljä alueellista osiota.
Lisätietoja:
http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/fi/02_eu_rr_ohjelmat/02_esr/index.jsp

Maaseudun kehittämisrahasto
-

Tavoitteena on maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen, ympäristön ja
maaseudun tilan parantaminen sekä maaseudun elinkeinoelämän
monipuolistaminen ja maaseutualueiden elämänlaadun parantaminen.
Lisätietoja: Maa- ja metsätalousministeriö, Maatalousosasto, puh. (09) 16001
(vaihde)
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maaseudun_kehittaminen/ohjelmakausi20072013.html
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