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Kansalliset ministeriöiden ohjelmat ja rahoitukset 

Ohjelma/rahoitus Tukimuoto ja tavoitteet, muu relevantti informaatio Hyödynsaaja  ja edellytykset 
Energia kärkihanketuki 
Lisätietoja TÄÄLTÄ 

Avustus: Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian 
investointituki, hallituksen kärkihanke 

Mm. biohiilihankkeet, biokaasy ym. Yritykset + voi olla TKI 
kumppanuus 

Biotalous ja puhtaat ratkaisut 
Lisätietoja TÄÄLTÄ 

Avustus: osana biotalous ja puhtaat ratkaisut kokonaisuutta kansallisia 
hakuja kuten Kiertotalouden kehittämis- ja investointituki ym. haut 
vuosittain  

Teollisuus. alueet, PK yritykset, klusterit ekosysteemihaut ym. joko 
suoraan ministeriöistä tai TEAM Finlandin kautta 

Kansallinen biotalousstrategia 
Lisätietoja TÄÄLTÄ 

Päivitys työn alla, ohjaa kansallisia rahoituksia Ohjaa kansallisia panostuksia biotalouden toimissa –  kansalliset 
rahoitustoimet määritellään 2021 aikana – ohjaa myös 
aluekehityksen, maaseudun ja elvytysrahoituksella tehtäviä toimia  

Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-
ohjelma 
Lisätietoja TÄÄLTÄ 

Avustus: MMM tutkimusohjelma puun ja puuntuotteiden 
vaikutuksesta/merkityksestä hiilinieluun –  näkökulmana on 
maankäyttö ja metsätalous 

Suunnattu enempi arvoketjun alkupäähän, mutta linkki olemassa 
myös seuraaviin vaiheisiin -  Tutkimustoimintaa, jossa kuitenkin 
linkki mahdollisiin kehittämistoimiin 
 

SITRA 
Lisätietoja TÄÄLTÄ 

Avustus: Rahoitus hankkeisiin Sitra uudistaa erilaisilla hankkeilla 
ajattelua hyvästä elämästä. Etsimme ihmislähtöisiä toimintamalleja ja 
vauhditamme kestävää liiketoimintaa 

Yhdessä yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin toimijoiden 
kanssa. Ehdotuspohjaista 

Vähähiilinen rakentaminen 
kehittäjäryhmä Lisätietoja TÄÄLTÄ 

Sparraus: hankesuunnitteluvaiheen rakennushankkeet ja vähähiilisestä 
rakentamisesta motivoituneita hankkijoita 

Haetaan mukaan hankesuunnitteluvaiheen rakennushankkeita ja 
vähähiilisestä rakentamisesta motivoituneita hankkijoita – 
yhteistyöfoorumi ja pilotoinninkohteita. 

Suomen kestävän kasvun ohjelma -  
rahoituksen myöntäjä BF . Lisätietoja 
TÄÄLTÄ 

BE osuus rahoituksen jakamisesta 530M€ 
Vihreä siirtymä: Keskeisten materiaalien ja teollisuuden sivuvirtojen 
uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen ehdotetaan, biokaasu, vähähiiliset 
ratkaisut Digitalisaatio ja datatalous, Rahoituksen jako noudattaa BF 
käynnissä olevien rahoitusten periaatteita. Hyödynsaajina aina yritykset. 

Tieto päivittyy Business Finlandin sivuille sitä mukaan kun hakuja 
avataan. Hakujen yleiskriteeri on aina vihreä siirtymä. Voi olla niin 
sektorikohtaisia hakuja, ekosysteemi, kasvutukitoimet yksittäiselle 
yrityksille, laajat kehittämishankkeet, veturihankkeet ym.  
Suomen kestävän kasvun ohjelman sivusto VM. 

Suomen kestävän kasvun ohjelma – 
rahoituksen myöntäjä AKA. 
 
Lisätietoja TÄÄLTÄ 

2021-2022 50M€ 
Rahoittaa Kestävän kasvun ohjelman toimeenpanoa tukevien 
innovaatioinfrastruktuuriin uudistumista, kehittämistä tukemaan  
lippulaiva-aloitteita- ja kärkitoimialat.  
2021 25M€ 
Hakukokonaisuus tukemaan ”Green and digital ‘twin’ transition 

AKA -säännöt ja ohjeet tutkimusinfrastruktuuri -hankkeille ohjaavat 
hakuprosessia.  
Haku julkistetaan https://www.aka.fi/en/research-funding/apply-
for-funding/calls-for-applications/  

Suomen kestävän kasvun ohjelma – 
muut toimet Lisätietoja TÄÄLTÄ 

Muut kuin BF ja AKA rahoitukset – varmistuvat 2021 loppuvuosi – 
kannattaa seurata 

Suomen kestävän kasvun ohjelman sivusto VM. 

https://tem.fi/energia-ja-investointituet
https://tem.fi/biotalous-ja-puhtaat-ratkaisut
https://www.biotalous.fi/suomi-kehittaa/biotalousstrategia/
https://valtioneuvosto.fi/en/-/1410837/rahoitushausta-tukea-ilmastokestavan-maa-ja-metsatalouden-ja-muun-maankayton-kehittamiseen-hakijoiksi-toivotaan-hankkeita-laajalla-kirjolla
https://www.sitra.fi/aiheet/rahoitus-hankkeisiin/
https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Pilottikohteita_haussa_vahahiilisen_rake(60699)
https://www.businessfinland.fi/kampanjasivut/suomen-kestavan-kasvun-ohjelma
https://vm.fi/kestava-kasvu
https://www.aka.fi/suomen-akatemian-toiminta/ajankohtaista/blogi/2021/kevaan-2021-firi-hauissa-edistetaan-myos-infrastruktuurien-digitalisaatiota-ja-vihreaa-siirtymaa/?_t_id=nqgrQ8HrKCS0YsoV5bYR7g%3d%3d&_t_uuid=sBKhoiFRTguUWuINfm2QtQ&_t_q=kest%c3%a4v%c3%a4+kasvu&_t_tags=language%3afi%2csiteid%3a89e2ba17-5f81-4e18-a6e2-27ce1774d3e5%2candquerymatch&_t_hit.id=AkaFi_Web_Models_Pages_NewsPage/_367825d5-66ca-4dd1-97c7-af23cc137b91_fi&_t_hit.pos=1
https://www.aka.fi/en/research-funding/apply-for-funding/calls-for-applications/
https://www.aka.fi/en/research-funding/apply-for-funding/calls-for-applications/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163176
https://vm.fi/kestava-kasvu


 

 

Business Finlandin, Suomen Akatemian, ELY-keskukset ja maakuntien 
liittojen koordinoimat ohjelmat ja rahoitukset 

Ohjelma/rahoitus Tukimuoto ja tavoitteet, muu relevantti informaatio Hyödynsaaja ja edellytykset 
BUSINESS FINLANDIN RAHOITUKSET  PK- JA MIDCAP-YRITYKSILLE LISÄTIETOJA TÄÄLTÄ  
TEMPO Avustus: 75% tuki maksimissaan 50 000€, 70 % ennakkona – nopea 

kasvu vientimarkkinoille, Innovatiivinen tuote, kilpailuetu ja kasvuvisio 
Startup, PK ja midcap yritykset, oman pääoman ehtoista 
rahoitusta 30 000€, varmistettu projektinaikainen 
kokonaisrahoitus, vähintään 2 henkilön sitoutunut Suomessa 
työskentelevä tiimi 

INTO Avustus: 50 %, projektin koko vähintään 30 000 €, ei ylärajaa 
asiantuntijapalveluiden ostoissa max 200 000 €, maksetaan 
jälkikäteen 
Innovaatiotoiminnan kehitys ulkopuolisen asiantuntemuksen avulla, 
aineettoman omaisuuden suojaaminen ja hankinta, asiantuntijan 
lainaaminen suuresta yrityksestä tai tutkimusorganisaatiosta 

Startup, PK ja midcap yritykset tähtäävät vientimarkkinoille ja 
kaipaavat innovaatio-osaamista kasvunsa tueksi. 

TUTKIMUS, KEHITYS, PILOTOINTI T&K-avustus: tukiosuus enintään 50 %, kansainvälisissä 
yhteisprojekteissa enintään 65 %, maksetaan jälkikäteen  
T&K-LAINA: pilotointiin ja tuotekehitykseen, korko 1 %, laina-aika 
seitsemän tai kymmenen vuotta (lyhennysvapaita vuosia kolme tai 
viisi), lainan osuus pääsääntöisesti 50 % kokonaiskustannuksista, 
ennakkona voi saada 30 % myönnetystä lainarahoituksesta, jos 
projekti epäonnistuu, laina voidaan muuttaa osittain avustukseksi 

PK ja Mid-cap yrityksille – joilla on kyky ja halu kasvaa 
vientimarkkinoille ja/tai on käynnistymässä/käynnissä haastavia 
ja uudistavia tutkimus- ja kehitysprojekteja, jotka johtavat 
kansainväliseen kasvuun 
- osaamista ja resursseja KV-kasvuun mutta halutaan kasvattaa 
kilpailuetua kehittämällä uutta osaamista – liiketoiminnan osa-
alueen uudistamistarve, ratkaisun toiminnan testaus todellisessa 
ympäristössä YM (TRL 6-7(8)). 

INNOVAATIOSETELI Avustus maksimissaan 80%: setelin arvo 4000 € + alv, josta 
omarahoitus 1000€ + ALV –%  

pk-yrityksille, joilla on uusi tuote- tai palveluidea, jolla on 
kansainvälistä kasvupotentiaalia. Innovaatiosetelin tavoitteena on 
kannustaa yrityksiä innovaatiotoiminnan pariin. 

EXPLORER-TUOTEPERHE Avustus palkata tai hankkia osaamista kansainvälisille markkinoille 
menoon, osallistua pk-yritysryhmässä ulkomaisille ammattimessuille 
tai koota yritysten ryhmän yhteisen viennin mahdollisuuksien 
selvittämiseen.  
Talent Explorer, palkka ym. tuki, 50% max 20 000€ 

pk- ja midcap-yrityksille, jotka etsivät uusia markkinoita 
ulkomailta. 
 
Kannattaa katsoa tarkaan ohjeet, mutta EXPLORER tuoteperhettä 
hyödyntämällä voi hyvinkin saada hyvän tuen yrityksen uuden 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus


 

Market Explorer, asiantuntijapalvelut 50%  5000-10 000€ 
Exhibition Explorer, 50% PK ja mid-cap 40%, - samoilla messuilla 
vähintään 4 suomalaista yritystä, max avustus 30 000€ 

ja/tai uudistuvan palvelun ja tuotteen kehittämiselle 
kaupallistamiseksi (TRL 4 -) 

NUORET INNOVATIIVISET YRITYKSET Avustus ja/tai laina: tukea voi saada 75 % projektille hyväksyttävistä 
kustannuksista, Rahoituksen enimmäismääärä on 1,25 miljoonaa 
euroa 
Enintään 500 000 € avustusta 
Enintään 750 000 € lainaa 

NIY-rahoitus tukee nuoria innovatiivisia yrityksiä liiketoiminnan 
kehittämisessä - lupaava startup-yritys, usein hyödyntänyt jo 
aiemmin Business Finlandin rahoituspalveluita, edellytyksenä on 
merkittävä kilpailuteta, tavoitteellinen kansainvälistymisstrategia 
& kykyä toteuttaa suunnitelma. 

Co-Creation  Avustus maksimissaan 60%: Tutkimuksen käynnistämiseen, Co-
Innovation suunnitelman valmisteluun, Tutkimuskysymyksen määrittely 
yhdessä yritysten kanssa, Konsortion kokoamiseen  
 

Tutkimusorganisaatioille, jotka tähtäävät yritysten kanssa tiiviissä 
yhteistyössä toteutettavaan Co-Innovation -yhteishankkeeseen. 
Samaan aikaan myös yritykset valmistelevat omat TK-projektinsa. 

Co-Innovation, Avustus maksimissaan 70%: Tutkimukseen, Kehitetään ratkaisua, 
millä tavoitellaan merkittävää kaupallista toimintaa ja 
vientiliiketoimintaa, edellytetään pääsääntöisesti kansainvälistä 
yhteistyötä tutkimusprojekteissa ja vain poikkeustapauksissa 
kansallisen tason yhteistyö riittää rahoituksen saamiseen. 

Tutkimusorganisaatiot ja yritykset tekevät yhteistyötä, Vähintään 
yksi TKI ja kolme yritystä, joista ainakin kaksi on hakenut TK-
projektilleen rahoitusta Business Finlandista 

Research to Business Avustus maksimissaan 70%: Tulosten kaupallistamiseen, 40% 
projektin kuluista kaupallistamisen valmisteluun, Tutkimustulokset 
tehty jo aiemmissa projekteissa, rahoitusta voidaan käyttää EIC 
Pathfinder hakemuksen tekemiseen 

Rahoitus on tarkoitettu julkisten tutkimusorganisaatioiden 
tutkijoille, joilla on halu rakentaa tutkimuksestaan uutta 
liiketoimintaa ja kaupallistaa tutkimuksesta syntyvät ideat. 

Veturiyritysten 
kumppanuusrahoitushaku yrityksille 
ja tutkimusorganisaatioille 
Lisätietoja TÄÄLTÄ 

Linkittyy Fortumin ja Metsä Groupin ekosysteemi -hakuihin, 
hyödynnetään yllä mainittuja Business Finlandin koordinoimia 
tukimuotoja 
https://www.businessfinland.fi/493b06/globalassets/finnish-
customers/01-funding/06-
ecosystems/metsa_fortum_veturi_tiekartta.pdf  

TKI ja PK yritykset yhdessä ja/tai erikseen – riippuen haettavasta 
tukimuodosta  

Pääomalainat/lainat/takaukset ym. 
Finnvera 

Kansallisia laina/takaukset/pääomasijoitukset ja -lainat ohjelmai 
vetäväat Finnvera, Business Finland and Finnfund.  
 
PK-yritysten pelastamis- ja rakenneuudistustuet (Finnvera), Lainat ja 
takaukset pk-yritysten investointeihin 
 
 

Teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten 
liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen 

Bio & Circular Finland -ohjelma 
 
Lisätietoja TÄÄLTÄ 

Järjestää palveluja suomalaisille yrityksille, jotka tarjoavat 
kansainvälisesti kilpailukykyisiä innovatiivisia bio- ja kiertotalouden 

ESIMERKKEJÄ OHJELMASSA KÄYNNISTYNEISTÄ 
EKOSYSTEEMEISTÄ: 
ForBest – Ympäristöystävällisempiä tekstiilejä puusta 

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/haut/2021/kumppanuusrahoitushaku-yrityksille-ja-tutkimusorganisaatioille
https://www.businessfinland.fi/493b06/globalassets/finnish-customers/01-funding/06-ecosystems/metsa_fortum_veturi_tiekartta.pdf
https://www.businessfinland.fi/493b06/globalassets/finnish-customers/01-funding/06-ecosystems/metsa_fortum_veturi_tiekartta.pdf
https://www.businessfinland.fi/493b06/globalassets/finnish-customers/01-funding/06-ecosystems/metsa_fortum_veturi_tiekartta.pdf
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/ohjelmat/bio-and-circular-finland


 

ratkaisuja. Ohjelman toiminta painottuu vientiin, aktiviteetteihin 
kohdemarkkinoilla sekä innovatiivisten ekosysteemien rakentamiseen. 

UPM rakentaa uutta ekosysteemä puupohjaisille biolääketieteen 
ratkaisuille 

Toimintaympäristön 
kehittämisavustus (ELY-keskus) 
Lisätietoja TÄÄLTÄ 

Avustusta enintään 80%, investoinnit enintään 45%: Voidaan myöntää 
ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuviin 
menoihin, hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen liittyvien tilojen sekä 
koneiden ja laitteiden vuokrista aiheutuviin menoihin, palkkamenoihin, 
hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen liittyviin aineellisiin ja 
aineettomiin investointimenoihin sekä 
välillisiin eli prosenttimääräisinä korvattaviin menoihin (24 % 
palkkamenoista,  

Voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä 
säätiöille hankkeisiin, joiden tarkoituksena on aikaansaada 
välittömiä vaikutuksia pk-yritysten toimintaympäristöön tai 
yritystoiminnan kehittymisedellytyksiin. 

Suomen akatemian ohjelmat  
 
Lisätietoja TÄÄLTÄ 

Rahoituskausi: 1.9.2022–31.8.2026 Tila: Tulossa hakuun 
Keskimääräinen myöntö 400 000–500 000 euroa / hanke 
Tavoitteena on kansainvälisesti korkeatasoinen tieteellinen tutkimus, 
mahdolliset tieteelliset läpimurrot ja tutkimusyhteistyö parhaiden 
kansainvälisten ryhmien kanssa.  

Hakijana yksittäiset tutkimusryhmät ja kahden tai useamman 
ryhmän muodostamat konsortiot. Rahoitusta haetaan 
tutkimusryhmän palkkaamiseen ja hankkeen välittömiin 
tutkimuskuluihin.  
 

REACT EU ELY-keskukset (EAKR) 
 
Lisätietoja TÄÄLTÄ 

Avustus yritysten kehittämishankkeissa 50 % ja investoinneissa 
yrityskoosta, tukialueesta ja hankkeen sisällöstä riippuen 35-10 % 
hyväksyttävistä kustannuksista. Pk-yritysten odotetaan kehittävän TKI-
toiminnan kautta kilpailukykyisiä tuotteita, palveluja ja ratkaisuja 
kasvaville markkinoille. Kaikessa kehitystyössä tulee huomioida 
tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. 
 

Yritysten digitaalisen ja vihreän siirtymän tukeminen - 
Rahoitushaun kohderyhmänä on kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-
yritykset. Erityisenä painopisteenä ovat teollisuuden alan pk-
yritykset ja niihin liittyvät palvelut, 

REACT EU liitot 
 
Lisätietoja maakuntien liittojen omat 
sivut 

Avustus kehittämishankkeissa maksimissaan 90% ja investoinneista 
70-50&%  EAKR:n toimintalinja 8:n mukaiset toimenpiteet: 
Erityistavoite 12.1: Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti 
digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta 
Erityistavoite 12.2: Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen 
erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan 
hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta 

Aluetalouden elpyminen ja digitaalisen ja vihreän siirtymän 
tukeminen 
 
Maakuntakohtaiset priorisoinnit ja täsmennykset 

Maaseuturahasto (Next Generation 
EU lisämääräraha 2021-2022) 
Lisätietoja ELY-keskukset ja 
maaseudun kehittäminen 

Avustus: Maaseudun hanke ja yritystuet ELY-keskukset myöntävät 
maaseuturahaston tukia, joita voidaan hakea mm.  
 

maaseudun mikro- ja pienyritysten investointeihin ja 
kehittämiseen 
elinkeinojen toimintamahdollisuuksia edistäviin ja maaseudun 
elinvoimaisuutta lisääviin hankkeisiin 

EU:n ohjelmat ja erillisrahoitukset 

Ohjelma/rahoitus Tukimuoto ja tavoitteet, muu relevantti informaatio Hyödynsaaja  ja edellytykset, muuta 

https://www.ely-keskus.fi/toimintaympariston-kehittamisavustus
https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/hae-rahoitusta/haut/
https://www.ely-keskus.fi/-/lis-c3-a4rahoitusta-haettavissa-yritystukiin-osana-react-eu-toimenpiteit-c3-a4


 

EUREKA verkosto 
 
Lisätietoja TÄÄLTÄ 

markkinalähtöisissä tutkimus- ja kehitysprojekteissa yritykset verkottuvat 
kansainvälisesti ja kehittävät globaalisti kilpailukykyisiä tuotteita, 
prosesseja tai palveluja – UUDET OHJEET 
Eurostars avustus maksimissaan 50% (mix-cap 40%): kasvavan PK 
yritysten TK -työtä rahoittava ohjelma, tuki/yritys enintään 60 000€ ja 
mukana oleva TL organisaatio enintään 70% 
 

 
 
 
Eurostars-projekteissa vetovastuu on pk-yrityksillä, jotka luovat 
uutta liiketoimintaa projektien tuloksista, partnereina voi olla 
myös TK organisaatio 
 

Joint Cluster Initiatives 
(EUROCLUSTERS) for Europe’s 
recovery 

Grand 90-100% 
Supporting green and digital transition and building social and economic 
resilience, each active in a specific industrial ecosystem, covering critical 
value chains in their or across industrial ecosystems, 
i.e. potential, emerging, established or declining from more developed, 
transitional and 
Activities: partnering, building complementarities, mapping criticalities 
among value chains, developing a common roadmap, preparing 
resilience related investment projects, channelling business 
growth acceleration, 1st call open 3Q 2021 (14M€) 

Consortia of cluster organisations (in different development 
stages) which team up with other types of organisations 
covering critical value chains in their or across industrial 
ecosystems - variety of actors from smallest start-ups to the 
largest companies, from basic research in academia to 
commercial uptake of research, from input providers to users. 

Social Economy and local green 
deals supporting SMEs to become 
more 
resilient 

Grand: will build on the networks and best practices of the following 
COSME funded projects, European Social Economy Regions Missions.  
Synergy development with above actions,  
The first thematic priority will focus on Local green deals. It will co-
finance around 10 projects. 
The second one will focus on Social economy Missions for Community 
resilience. The second topic will also co-finance around 10 projects.  

Partnerships (consortia) that boost cooperation between regional 
or local public administrations and other economic operators such 
as: SME organisations, SMEs, Social economy organisations or 
single enterprises, NGO’s, local urban development and 
innovation agencies, technology centres and service providers, 
digital innovation hubs, local industrial clusters, Fablabs, Citylabs, 
high-schools, knowledge institutions, academia, citizens 
communities/association, chambers of commerce, educational or 
vocational training organisations, etc. 

Erasmus for Young Entrepreneurs Grand:  to new entrepreneurs participating in a mobility action shall take 
the form of a scale of unit cost per month for the maximum duration of 6 
months stay abroad per entrepreneur. Grand rate to confirm 
Mobility scheme that allows potential or newly established entrepreneurs 
to spend a period of time collaborating with an experienced entrepreneur 
in another participating country. These mobility actions aim to help the 
entrepreneurs enrich their experiences as well as learn and network with 
entrepreneurs in other participating countries. 
1st call open 4Q 2021 (10M€) 

Applicants can be public or private entities whose core activity is 
in the field of business support. 

Sum-up muut sisämarkkina 
ohjelman rahoitukset 

  

European Innovation Council Mic of Grands, loans and venture capital + own contribution 



 

More information HERE ja TÄÄLTÄ Integrated, agile support across the full innovation spectrum from early-stage research to start-up and scale-up. The funding and support is 
organised into three main funding schemes: the EIC Pathfinder for advanced research to develop the scientific basis to underpin 
breakthrough technologies; the EIC Transition to validate technologies and develop business plans for specific applications; and the EIC 
Accelerator to support companies (SMEs, start-ups, spin-outs and in exceptional cases small mid-caps) to bring their innovations to market 
and scale up. In each case, the direct financial support to innovators is augmented with access to a range of Business Acceleration Services. 

European Innovation Fund 
More Information HERE 
 
 
 

Mic of Grands, loans and venture capital + own contribution 
The goal is to help businesses invest in clean energy and industry to boost economic growth, create local future-proof jobs and reinforce 
European technological leadership on a global scale. 
This is done through calls for large and small-scale projects focusing on: 
• innovative low-carbon technologies and processes in energy-intensive industries, including products substituting carbon-intensive ones, 

carbon capture and utilisation (CCU), construction and operation of carbon capture and storage (CCS), innovative renewable energy 
generation, energy storage 

The fund supports  
• cross-cutting projects on innovative low-carbon solutions  
• that lead to emission reductions in multiple sectors, for example, through industrial symbiosis 
• also open to small-scale projects with total capital costs under €7.5 million. 

HEU Cluster 5 Climate, Energy and 
Mobility, More Information HERE 

Cross-sectoral solutions for the climate transition, Clean and competitive solutions for all transport modes, renewable energy, climate science 
and solutions 
Work programme 2021-2022 HERE 

HEU Cluster 4 Digital, Industry and 
Space 
More Information HERE 

Modernise construction sector and reduce CO2 emissions and waste 
Sustainability by design and advanced materials solutions for clean environment, Promote adoption of key digital  &emerging technologies 
across industries 
Work programme 2021-2022 HERE  

HEU Cluster 6 Food, Bioeconomy, 
Natural Resour HERE 

For example Innovating sustainable bio-based systems and the bioeconomy,  
Work programme 2021-2022 HERE 

Life 2021-2027 
More Information HERE 

“Nature and biodiversity, Circular economy and quality of life, Climate mitigation and adaptation” - LIFE close-to-market projects 
CINEA Info 21.6.2021- postponed  

NPA ohjelma 
Lisätietoja TÄÄLTÄ 

Grand 65% ERDF, national contribution 25, 10 own contributions,  
 

InvestEU 
 
Lisätietoja TÄÄLTÄ 

Hankkeiden koko luokat vaihtelevat 10 000€-7,7M€. Isommat hankkeet 
myös mahdollisia. Yritysten yhteiskunnalliset investoinnit ja osaaminen, 
kestävä infrastruktuuri, ja TKI toimet sekä innovatiivisten, kulttuurialan 
PK ja pienten mid-cap yritysten rahoitus. Neljä rahoitusikkunaa: 
• Social Investment and Skills (Yhteiskunnalliset Investoinnit ja taidot) 
• Sustainable Infrastructure Window (Kestävä infrastruktuuri) 
• Research, Innovation and Digitisation Window (TKD) 

InvestEU:n rahoitus ”jalkautuu” jäsenmaihin kolmea eri kanavaa 
pitkin: 
• EIP (Euroopan Investointipankki):n suorina lainoina, 

takauksina ja pääomasijoituksina  
• EIR:n (Euroopan Investointirahasto) kanssa toimivien 

välittäjäorganisaatioiden  

https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-eurooppa/tietoa-ohjelmasta/innovatiivinen-eurooppa/euroopan-innovaationeuvosto-eic
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en#tab-0-0
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-5-climate-energy-and-mobility_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-8-climate-energy-and-mobility_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-4-digital-industry-and-space_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-7-digital-industry-and-space_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2021-2022_en.pdf
https://cinea.ec.europa.eu/life_en
https://europa.eu/investeu/investeu-fund_en


 

• SME Window (PK yritykset) • Komission kumppaneina toimivien kumppaniorganisaatioiden 
kautta 

 

EU- verkostot, yhteisöt, konsortiot ja S3 temaattiset kumppanuudet  

EIT Climate-KIC 
Lisätietoja TÄÄLTÄ 

EIT Climate-KIC is a Knowledge and Innovation Community (KIC), working to accelerate the transition to a zero-carbon, climate-resilient society.. 
From Finland Aalto university, Helsingin university, Helsinki regional council, Climate Leadership Coalition, City of Helsinki and Forum Virium, 
Supports for example SMES to benefit from EIC fundings https://www.climate-kic.org/news/circular-bioeconomy-start-up-receives-e2-million-
from-european-innovation-council-fund/  

S3P Bioenergy  Lisätietoja TÄÄLTÄ Identified specific areas for cross regional collaborations: Biomass installations in rural areas/communities, Biogas installations (materials, 
cooperatives, etc.), Thermal Energy – Heating and Cooling, Forest management models, Small scale generation of electricity using pellets and 
wood chips, Awareness creation and exchange of best practices,  
Lapland, North Karelia and Kainuu regions are involved 

S3P Sustainable Buildings 
Lisätietoja TÄÄLTÄ 

Three main reference themes for interregional collaboration have been identified: Eco-construction, bioclimatism and insulation of buildings, 
Renewable energy integration in buildings, Systems of maximum energy efficiency in buildings and cities 
From Finland Lapland, South Karelia and North Karelia  

S3P Bio-economy Lisätietoja 
TÄÄLTÄ 

The Bioeconomy Pilot concerns the implementation of synergies in new biobased value chains cross regions based on their smart 
specialisations. Its main objective is to develop new integral Biobased value chains and new connections between sectors as chemistry, agro, 
wood & paper, cosmetics and energy, leading to new interregional business opportunities and co-investment through interregional cooperation 
and partnerships for co-investment, exchange of information and ideas. 
No Finnish partners  

S3P Chemicals Lisätietoja TÄÄLTÄ Promoting new high value-added value chains and their integration across regional borders and across sectors, such as logistics, agriculture, 
forestry, energy, etc., in a way that complementarities of regional specialisations are utilized 
Central Ostrobothnia is involved 

Forest based sector Technology 
platform 

The European hub for research and innovation in the forest-based bioeconomy- The Forest-based Sector Technology Platform (FTP) is a European 
Technology Platform (ETP) dedicated to the forest-based sector. It is the meeting place for industry, forest owners and public authorities, to 
discuss and build up a critical mass of knowledge on common research and innovation needs for the sector, and to decide on the best ways to 
cooperate. 

Bio-based Industries Joint 
Undertaking 
Lisätietoja TÄÄLTÄ 

The Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) wants to contribute to a more resource-efficient and sustainable low-carbon economy, as 
well as increase economic growth and employment, in particular in rural and coastal areas. This is achieved by developing competitive bio-
based industries sector based on advanced biorefineries that source their biomass sustainably in Europe. 
Replace 25% of oil-based chemicals by 2030, Drastically reduce EU’s dependency on the import of strategic raw materials, such as protein (by 
50%), phosphorus and potassium (by 25%), Cut greenhouse gas (GHG) emissions by 50%, Create up to 700,000 green jobs by 2030, especially 
in rural and coastal areas 

https://www.climate-kic.org/
https://www.climate-kic.org/news/circular-bioeconomy-start-up-receives-e2-million-from-european-innovation-council-fund/
https://www.climate-kic.org/news/circular-bioeconomy-start-up-receives-e2-million-from-european-innovation-council-fund/
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/bioenergy
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/sustainable-buildings
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/bio-economy
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/chemicals
https://www.bbi.europa.eu/about/objectives


 

European Partnerships under 
Horizon Europe Built4People - 
People-centric sustainable built 
environment 
Lisätietoja TÄÄLTÄ 

Brings the European Commission and private and/or public partners together to address some of Europe’s most pressing challenges through 
concerted research and innovation initiatives. They are a key implementation tool of Horizon Europe, and contribute significantly to achieving 
the EU’s political priorities. B4P partnership’s common vision is high quality, low carbon and highly energy and resource efficient built 
environment driving the societal and economic transition towards sustainability. It is reached through a user-centric, holistic, life cycle-based 
and circular approach to innovation that will contribute to achieving EU sustainability targets (including in related sectors such as energy and 
transport). B4P will foster a sustainable society by facilitating the adoption of more sustainable lifestyles and economic models while improving 
quality of life, respect for heritage and cultural diversity, individual and collective well-being, social justice and economic prosperity. 

European Circular Economy 
Stakeholder Platform  
Lisätietoja TÄÄLTÄ 

A joint initiative by the European Commission and the European Economic and Social Committee, the European Circular Economy Stakeholder 
Platform brings together stakeholders active in the broad field of the circular economy in Europe. As a "network of networks", it goes beyond 
sectorial activities and highlights cross-sector opportunities. It also provides a meeting place for stakeholders to share and scale up effective 
solutions and address specific challenges. The Platform bridges existing initiatives at local, regional and national level, and supports the 
implementation of the circular economy. 

ECCP European CLustr 
Collaboration Platform & EREK 
European Resource Efficiency 
Knowledge Centre Lisätietoja 
TÄÄLTÄ 

ECCP See introduction from the ELMO website https://elmoenf.eu/fi/euroopan-klustereiden-yhteistyofoorumi-tarjoaa-kanavan-
kansainvaliseen-verkostoitumiseen/ EREK is under ECCP umbrella. 

European Cluster Alliance, ECA 
 
Lisätietoja TÄÄLTÄ 

A COLLABORATIVE FORUM: that gives a voice to the clusters’ interests, needs and opportunities at European and global level 
CLUSTER NETWORK aggregating 800 clusters and tens of thousands of European SMEs that has the most direct connection to  
the cluster managers’ reality, challenges and activities, A CLUSTER COMMUNITY that has the most direct connection to the cluster managers’ 
reality, challenges and activities – Through ELMO collaboration involvement in the ECA 

 

https://ec.europa.eu/info/events/sustainable-built-environment-research-and-innovation-partnership-under-horizon-europe-2019-dec-12_en
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en
https://clustercollaboration.eu/
https://elmoenf.eu/fi/euroopan-klustereiden-yhteistyofoorumi-tarjoaa-kanavan-kansainvaliseen-verkostoitumiseen/
https://elmoenf.eu/fi/euroopan-klustereiden-yhteistyofoorumi-tarjoaa-kanavan-kansainvaliseen-verkostoitumiseen/
https://clustercollaboration.eu/

