
I3-instrumentin pääperiaatteet 
sekä toimintalinjat

Huom. Tiedot perustuvat komissiolta 28.4. saatuun 
tiedonantoon. Aloitteen/ohjelman sisällöt päivittyvät vielä.



I3-instrumentti: mikä, kenelle, ja miten?

• I3 = Interregional Innovation Investments, alueelliset 
innovaatioinvestoinnit

• Tavoitteena on innovaatioiden kaupallistaminen ja skaalaaminen 
eurooppalaisten arvoketjujen kehittämiseksi (TRL 6-9)

• Budjetti yhteensä 570 miljoonaa euroa Euroopan komissiolta (EAKR-
rahoitusta)

• Tarkoitettu Interregional Q-Helix -ekosysteemeille eli tutkijoiden, 
yritysten, yhteisöjen ja julkishallinnon verkostoille, jotka toteuttavat 
kansallisia tai alueellisia älykkään erikoistumisen strategioita
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Älykkään erikoistumisen (S3) prosessi
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Interregional Q-Helix –ekosysteemit: I3 –
investointeihin osallistuvat innovaatiotoimijat
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I3-instrumentin toimintalinjat
• Toimintalinja 1: taloudellinen ja hallinnollinen tuki alueellisten

innovaatioprojektien investoinneille (Innovation Actions, IA)
• Rahoitusmuotona avustukset
• Budjetti: 279,3 miljoonaa euroa (49%)

• Toimintalinja 2: taloudellinen ja hallinnollinen tuki vähemmän kehittyneiden
alueiden arvoketjujen kehittämiseen, joka jakautuu:

• 2a: Yksinkertaistetut innovaatiotoimet vähemmän kehittyneille alueille
(Simplified Innovation Actions, SIA) 

• Budjetti 250,8 miljoonaa euroa (44%)

• 2b: Tuet kapasiteetin rakentamiseen vähemmän kehittyneillä alueille
• Budjetti: 28,5 miljoonaa euroa (5%)

• Rahoitusmuotona avustukset
• Toimintalinja 3: Tekninen tuki

• Rahoitus suoraan hallinnointiin tai palveluihin
• Budjetti: 11,4 miljoonaa euroa (2%)
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Toimintalinja 1 - taloudellinen ja hallinnollinen tuki
alueellisten innovaatioprojektien investoinneille

• Alueiden väliset investoinnit yrityksille, joilla tuetaan innovatiivisten 
teknologioiden ja palveluiden käyttöönottoa sekä testaus- ja 
pilotointialustojen kehittämistä ja verkostoitumista

• Tuetaan pk-yritysten pääsyä osaksi globaaleja arvoketjuja sekä 
innovaatioiden kaupallistamista yhteisillä älykkään erikoistumisen 
kärkialoilla

• Kokonaisbudjetti 279,3 miljoonaa euroa 
• Kullakin hakukierroksella jaossa 39,9 miljoonaa euroa noin 4-5 kumppanuuden 

rahoittamiseen
• Kukin kumppanuus saa noin 4,1 miljoonaa euroa, investoivat TRL 6-9 –tason 

hankkeisiin
• 2—10 hanketta/avustus

• Pk-yritykset lopullisia hyödynsaajia
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Toimintalinja 2 – taloudellinen tuki vähemmän 
kehittyneille alueille arvoketjujen kehittämiseksi
• Tavoitteena vahvistaa alueen kiinnittymistä globaaleihin arvoketjuihin, 

pk-yritysten integrointi monikansallisten yhtiöiden arvoketjuihin, 
innovaatioekosysteemien kehittäminen

• Toimintalinja 2a - Yksinkertaistetut innovaatiotoimet ”vähemmän 
kehittyneille alueille”
• Toimet samankaltaisia kuin toimintalinjassa 1, mutta kevyemmät vaatimukset

koskien alueiden määrää ja niiden innovaatioekosysteemien kapasiteettia

• Kokonaisbudjetti 250,8 miljoonaa euroa
• Kullakin hakukierroksella jaossa 35,8 miljoonaa euroa noin 12-15 kumppanuuden 

rahoittamiseen
• 2—3 hanketta/avustus

• Kumppanuuksille myönnetään 4,1 miljoonaa euroa kahdeksan projektin 
rahoittamiseen

• Pk-yritykset lopullisia hyödynsaajia
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Toimintalinja 2
• Toimintalinja 2b - vähemmän kehittyneiden alueiden kapasiteetin 

kehittäminen (CSA)
• Keinot:

1) Analyyttinen tuki 
• Esim. potentiaalisten kasvumarkkinoiden selvittäminen arvoketjuissa, tki-

tukijärjestelmien kartoitus
2) Osaamisen kehittäminen (Capacity Building)

• Esim. vierailut muiden alueiden klustereihin tai yrityksiin, TKI-infran 
tutustumismatkat yrityksille, kohdennetut koulutukset, voucherit ulkomaisten 
tutkimuspalvelujen käyttämiseen

3) Projektien toteutus
• Esim. alueiden väliset projektit S3-aloilla, monikansallisten ja paikallisten pk-

yritysten yhteiset tki-projektit

• Kokonaisbudjetti 28,5 miljoonaa euroa
• Kumppanuuksille noin 4,1 miljoonaa euroa noin 8 avustuksen rahoittamiseen

• 2—3 hanketta/avustus
• Hankekohtainen budjetti n. 500 tuhatta euroa
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Aikataulu
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Yhteystiedot
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