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Mikä on EIC Accelerator
• Voimakasta kansainvälistä kasvua hakeville yksittäisille pk-yrityksille ja startupeille, joilla 

on disruptiivinen ja markkinoita luova deep-tech* innovaatio

• Rahoitus tarkoitettu teknologian kehittämiseen markkinavalmiuteen (avustus), 
kaupallistamiseen ja skaalaamiseen (pääoma)

• Rahoituskomponentit: avustus max 2,5M€ (70%), pääoma 0,5- 15M€

• Täydentää rahoitusmarkkinan puutteita – tarkoitettu hankkeille jotka eivät korkean 
riskitasonsa tai aikaisen kehitysvaiheen vuoksi pysty hankkimaan vastaavaa rahoitusta 
kokonaan yksityisiltä sijoittajilta

• Hankkeen rinnalla komissio tarjoaa coaching-, mentorointi- ja muita maksuttomia 
tukipalveluita (Business Acceleration Services)

*"Deep tech is technology that is based on cutting-edge scientific advances and discoveries and is characterised by the need to 
stay at the technological forefront by constant interaction with new ideas and results from the lab. Deep tech is distinct from 
‘high tech’ which tends to refer only to R&D intensity."



Haut:
• EIC Accelerator Open: temaattisesti avoimet haut eli mikä tahansa aihe ja toimiala käy. 

• EIC Accelerator Challenges: hakuaiheet on etukäteen määritelty. Rahoitus kohdistuu strategisiin 
painopisteisiin ja täydentää Open-rahoitusta. Hakuaiheet määritellään vuosittain. 

EIC Accelerator Challenges 2021:
1. Strategic Digital and Health Technologies
2. Green Deal* innovations for the Economic Recovery

• Sama hakumenettely molemmissa (varsinaisessa hakemuksessa valitaan, haetaanko Open vai 
Challenge)

• Arviointikriteerit: 
- Erinomaisuus (innovaation laatu)
- Vaikuttavuus
- Hankkeen toteutus, riskitaso ja tarve Euroopan Unionin tukeen

• * Green Deal eli vihreän kehityksen ohjelma on Euroopan komission käynnistämä laaja ja kunnianhimoinen ohjelma, jonka avulla EU tähtää 
ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteena on vähentää päästöjä, investoida huippututkimukseen ja innovaatioihin sekä säilyttää 
Euroopan luonnonympäristö.



Hakeminen:
1. Esihakemus: 5 sivun hakemus (idea + vaikuttavuus + tiimi) uudessa tekoälypohjaisessa 

järjestelmässä, pitchdeck (10 sivua) + video (3 min)  - (vastaus n. 4 vkoa hakemuksen 
jättämisestä - lopputulos go tai no-go) 

2. Varsinainen hakemus: Valmistellaan uudessa järjestelmässä (vastaus n. 5 vkoa cut offista 
- lopputulos go tai no-go). Tueksi tarjolla 3 päivää coachingia komission maksamana.

3. Haastattelu: Juryn haastattelu 8-9 vkoa cut offista (lopputulos go tai no go – parhaat ei-
vastauksen saaneet voidaan kutsua suoraan uusintahaastatteluun parannetulla 
hakemuksella

• Rajattu uudelleenhakumahdollisuus (2 x haku -> no go -> 12 kk karenssi ja merkittävästi 
uusittu tai kokonaan uusi hakemus) 

• Aiempaa yksityiskohtaisempi palaute hakijoille kussakin hakuvaiheessa

• Päätös rahoituksesta, sen määrästä ja komponenteista, määritellään haastattelun ja EIC 
Fundin kanssa käytävän due diligence –prosessin kautta

• Esihakemus: milloin tahansa 

• Varsinainen hakemus: cut-off –päivämäärät vuonna 2021 ovat 9.6. ja 6.10.



EIC Accelerator -rahoitus ja toteutettavat toimet:

Avustusprojektin aikana (24 kk): t&k, prototyypit, pilotointi, demonstrointi, testaus, liiketoimintakonseptin 
viimeistely, IPR, markkinahyväksynnät, kommunikaatiotoimet, jne. (TRL5/6 -> TRL 8)

Pääomakomponentti: voi koostua suorasta sijoituksesta, oman pääoman luonteisesta lainarahoituksesta
(quasi-equity), vaihtovelkakirjalainoista, lainatakauksista ja/tai muista riskirahoitusinstrumenteista
• Lopullinen määrä ja ehdot neuvotellaan yrityskohtaisesti EIC Fundin kanssa 
• EIC Fundin rahoituksen on määrä rohkaista mukaan myös yksityisiä sijoittajia 
• Rahoitus etupäässä operatiivisiin markkina- ja skaalaustoimiin (TRL9) + innovaatiotoimiin tarvittaessa
• Voidaan kattaa myös 24 kk avustusprojektin aikaista omarahoitusosuutta 
• aikajänne n. 7-10 v. (”patient capital”)

Technology Readiness Levels (TRL):



Rahoitusmuodot



EIC Accelerator – lisätietoa:

Funding&Tenders –portaali: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
 EIC Acceleratorin kohdalta löytyy kaikki tarvittava tieto hakemiseen + hyviä vinkkejä sisältäviä dokumentteja, 

kuten hakijan opas (Guide for Applicants) ja EIC Acceleratoria koskeva Frequently asked questions –lista 

Komission 19.3.2021 EIC Applicants´ Day tallenne EIC Acceleratorin hakijoille:  
https://www.youtube.com/watch?v=mtmxYEdobSs

Komission EIC Accelerator –sivut: https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-
accelerator_en

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://www.youtube.com/watch?v=mtmxYEdobSs
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en


Lisätietoa EIC Acceleratorin kansallisilta yhteyshenkilöiltä (NCP):

heini.gunther@businessfinland.fi

hannele.halmetoja@businessfinland.fi

www.horisonttieurooppa.fi

EU-rahoitusneuvontapalvelu kokoaa yhteen tietoa Euroopan unionin avustuksista, 
lainoista, takauksista, pääomasijoituksista, tuista ja julkisista hankinnoista, sekä ohjaa ja 
neuvoo niiden käytössä. Palvelun tavoitteena on tarjota keskitettyä tietoa EU-
rahoituksesta sekä edesauttaa sen kansallista hyödyntämistä.
www.eurahoitusneuvonta.fi



Enterprise Europe Networkin palvelut 

kansainvälistyville pk-yrityksille



een.ec.europa.eu | www.een.fi

Enterprise Europe Network – Finland 

3000 + 600 +
ORGANISAATIOTAASIANTUNTIJAA

60 +
MAATA

Maailman laajin asiantuntijaverkosto kansainvälistyville pk-yrityksille

Verkoston toimintaa rahoittaa Euroopan komissio, sekä Suomessa verkoston toimijat 

Business Finland, Helsingin seudun kauppakamari ja Turku Science Park.



een.ec.europa.eu | www.een.fi

Enterprise Europe Network – Finland 

Maksuttomia palveluita kasvuhakuisille pk-yrityksille

• Neuvontaa kansainvälistymisestä, lainsäädännöstä, EU-rahoituksesta

• Palveluita ulkomaisten yhteistyökumppaneiden hakuun

• Tietoa, seminaareja ja verkostoitumistilaisuuksia

• Pk-yritysten palautekanava komissioon 

• Neuvontaa innovaation kaupallistamiseen ja eväitä yrityksen

kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseen (Innovation Expert)

• European IP Helpdesk -palvelut



een.ec.europa.eu | www.een.fi

Enterprise Europe Network – Finland 

Tukea ulkomaisten yhteistyökumppaneiden etsimiseen

Yrityskontaktipörssi

Yhteistyökumppaneita 

kaupalliseen, teknologiseen 

tai tutkimusyhteistyöhön

Tuhansia hakuilmoituksia eri 

toimialoilta

• Tee hakuja 

Yrityskontaktipörssissä

• Hakuvahti sähköpostiin

• Oma hakuilmoitus 

yhteistyössä verkoston 

asiantuntijan kanssa

Yrityskontaktitapahtumat

Etukäteen sovitut ja 

aikataulutetut kahdenväliset 

yritystapaamiset (B2B, 

matchmaking, brokerage event)

Vuosittain ympäri Eurooppaa 

satoja tapahtumia eri toimialoilta

Tapahtumahaku

Myös räätälöityjä 

yrityskontaktimatkoja

Yrityskontaktipörssi: https://een.ec.europa.eu/partners

https://een.ec.europa.eu/tools/services/ExpressionOfInterest/Customer/Create?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/events?f%5B0%5D=field_eventstartdate%3Anext_year
https://een.ec.europa.eu/partners


een.ec.europa.eu | www.een.fi

Enterprise Europe Network – Finland 

• A Spanish SME, that offers services and patented products in the field of 

nature based solutions, is looking for entities applying to H2020 European 

Green Deal, Horizon Europe or Life projects to be integrated into 

international consortiums

• Seeking partners for development and application of medical diagnostic 

methods to reliably detect infectious agents and antimicrobial resistance 

(AMR)

• Water treatment with low frequency electromagnetic resonance fields to 

remove biofilms from water pipes to achieve a very high level of 

biosecurity for livestock farming.

• A German software engineering and user interface design company is 

offering its expertise in applying digital tools for the green transition

Esimerkkejä Yrityskontaktipörssissä olevista profiileista, joissa 

etsitään kumppaneita (myös) EU-hankkeisiin

https://een.ec.europa.eu/partners/spanish-sme-offers-services-and-patented-products-field-nature-based-solutions-looking
https://een.ec.europa.eu/partners/seeking-partners-development-and-application-medical-diagnostic-methods-reliably-detect
https://een.ec.europa.eu/partners/water-treatment-low-frequency-electromagnetic-resonance-fields-remove-biofilms-water-pipes
https://een.ec.europa.eu/partners/german-software-engineering-and-user-interface-design-company-offering-its-expertise


een.ec.europa.eu | www.een.fi

Enterprise Europe Network – Finland 

• Horizon Europe Brokerage Event on Marine & Maritime Calls 

28.4.2021

• EU Brokerage Event on Digital & Industrial Technologies, Mobility, 

OITB & M-ERA.NET 29.4.2021

• 6th International B2B Software Days - the Future of Digital 

Business 10. – 12.5.2021

• Matchmaking event at BIONNALE 2021 12.5.2021

• Global Innovation Summit and B2B 2021 18. – 20.5.2021

Esimerkkejä matchmaking-tapahtumista, joissa etsitään 

kumppaneita (myös) EU-hankkeisiin

https://horizon-europe-marine-brokerage-event.b2match.io/
https://digital-and-industrial-technologies.b2match.io/
https://2021.b2bsoftwaredays.com/
https://bionnale2021.b2match.io/
https://gis2021.b2match.io/


Kiitos!

Hannele Halmetoja, hannele.halmetoja@businessfinland.fi

Enterprise Europe Network Suomessa: http://www.een.fi

Enterprise Europe Network: 

• http://een.ec.europa.eu

• Twitter: @EENfi ja @EEN_EU, #EENCanHelp

• Facebook: Enterprise Europe Network

• YouTube: Enterprise Europe Network

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi! 

http://www.een.fi/
http://een.ec.europa.eu/
https://twitter.com/EENfi
https://twitter.com/EEN_EU
https://www.facebook.com/EnterpriseEuropeNetworkEU
https://www.youtube.com/channel/UCQpx-DoK9tMgxv32EzGmkfA
https://businessfinlandmarketing.microsoftcrmportals.com/tilaa-een-uutiskirje/

