EU OPEN FOR BUSINESS

EU:N TUKI YRITYKSILLE
EU:N RAHOITUSTUKI

EU:N RAHOITUSTUKI
RAHOITUSTUKI

EU:N RAHOITUSVÄLINEET

LAINATAKAUKSET

AVUSTUKSET

PÄÄOMA

Euroopan unioni tukee yrittäjiä ja yrityksiä monilla erilaisilla EU:n ohjelmilla. Se tarjoaa EU:n takaamaa
rahoitusta, kuten lainoja, takauksia ja pääomaa paikallisten rahoituksen välittäjien (pankit,
leasingyritykset, riskipääomayritykset jne.) kautta.
Lisäksi on saatavilla monia erilaisia avustuksia joko paikallisten, alueellisten ja kansallisten
viranomaisten kautta tai suoraan Euroopan komissiolta.
Voit etsiä yrityksellesi soveltuvan saatavilla olevan EU:n rahoituksen (avustuksia lukuun ottamatta)
EU:n rahoitusmahdollisuuksia käsittelevästä portaalista.

01
www.access2finance.eu

-sivustolla on tietoa EU:n rahoitusta
maassasi tarjoavista rahoituslaitoksista.

02
Ota yhteyttä
rahoituslaitokseen, joka

tarjoaa rahoitusta investointitarpeitasi
varten.

03
Hae EU:n rahoitusta
suoraan paikallisesta
rahoituslaitoksesta.

Lisätietoa:
> www.access2finance.eu
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EU:N RAHOITUSVÄLINEET
COSME-OHJELMA – takauksia rahoituksen välittäjille, jotta nämä voivat
tarjota enemmän laina- ja pääomarahoitusta pk-yrityksille
COSME on kaudella 2014–2020 käynnissä oleva EU:n yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskeva
ohjelma, josta tuetaan pk-yrityksiä seuraavilla alueilla: rahoituksen saaminen, markkinoille pääsy ja
kansainvälistyminen, kilpailukyvyn edellytysten paraneminen ja yrittäjyyteen kannustaminen.
Pk-yritysten rahoituksen saamisen edistämiseksi EU tarjoaa pk-yrityksille lainoja ja pääomarahoitusinvestointeja seuraavien ohjelmien kautta:

COSME – Kasvuun tähtäävä pääomajärjestely (EFG)
Kasvuun tähtäävän pääomajärjestelyn (EFG) avulla ohjelmasta tarjotaan riskipääomaa
osakerahastoille, jotka investoivat pk-yrityksiin pääasiassa laajentumis- ja kasvuvaiheissa.

+++

COSME EFG
http://www.eif.org/what_we_do/equity/single_eu_equity_instrument/cosme_efg/
index.htm

+

LISÄTIETOA

Pk-yritysten on otettava yhteyttä kansallisiin rahoituksen välittäjiin, jotka toimivat
Suomessa COSME-ohjelman kasvuun tähtäävän pääomajärjestelyn puitteissa.
Folmer-osakerahasto II
www.folmer.fi

COSME – lainatakausjärjestely (LGF)
Lainatakausjärjestelystä myönnetään takauksia ja vastatakauksia rahoituksen välittäjille (esimerkiksi
takausorganisaatioille, pankeille, leasingyrityksille), jotta ne voivat myöntää lainaa, leasingrahoitusta ja
pääomarahoitusta pk-yrityksille, jotka eivät muutoin ehkä pystyisi saamaan rahoitusta, koska niiden riskin
katsotaan olevan suuri tai koska niillä ei ole riittävästi vakuuksia. Tuensaajista 90 prosentilla on enintään
kymmenen työntekijää. Keskimääräinen taattava laina on 38 000 euroa. Tällä pk-yritysten luokalla on
tällä hetkellä eniten vaikeuksia rahoituksen saannissa.
Etsitkö lainaa tai pääomarahoitusta? Tutustu sivustoon www.access2finance.eu ja ota yhteyttä rahoituksen välittäjiin

+

+

++

Suomessa:
LISÄTIETOA

Standout Capital
Biblioteksgatan 25, 4. kerros, 114 35, Tukholma, Ruotsi
http://www.standoutcapital.com/
Folmer Management
Pohjoisesplanadi 33 C, 00100 Helsinki
http://www.folmer.fi/
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INNOVFIN
EU:n rahoitus innovaattoreille
InnovFin voi tarjota sopivan rahoitusvälineen tutkimus- ja innovaatiohanketta varten riippumatta siitä,
onko kyse pienestä ja keskisuuresta yrityksestä (pk-yritys), suuryrityksestä vai tutkimuslaitoksesta.
InnovFin muodostuu useista räätälöidyistä tuotteista – pk-yrityksille lainaa antavien välittäjien takauksista
suoriin yrityslainoihin – ja siitä autetaan tukemaan sekä pieniä että suuria tutkimus- ja innovointihankkeita EU:ssa
ja EU:n kauden 2014–2020 Horisontti 2020 -tutkimusohjelman liitännäisvaltioissa. Rahoitus myönnetään joko
suoraan tai rahoituksen välittäjän, tavallisesti paikallisen pankin tai rahaston, kautta.
Lisätietoa InnovFin-tuotteista:

Start up -yritysten ja pk-yritysten rahoitus
InnovFin Equity – Välitettyä rahoitusta varhaisen vaiheen yrityksille, pk-yrityksille ja pienille
mid-cap-yrityksille, joissa on alle 500 työntekijää.
InnovFin SME Guarantee – EU:n takaamaa rahoitusta innovatiivisille pk-yrityksille, joissa on alle 500 työntekijää.
InnovFin Science – Suoraa rahoitusta tutkimuslaitoksille/-organisaatioille ja yliopistoille.

Aihekohtainen rahoitus
InnovFin Energy Demo Projects – Hankerahoitusta ja/tai suoria yrityslainoja (myös pääomatyyppistä)
pk-yrityksille, mid-cap-yrityksille ja markkina-arvoltaan suurille yrityksille sekä erityisrahoitusyhtiöille.
InnovFin Infectious Diseases – Hankerahoitusta ja/tai suoria yrityslainoja (myös pääomatyyppistä)
pk-yrityksille, mid-cap-yrityksille ja markkina-arvoltaan suurille yrityksille sekä erityisrahoitusyhtiöille.

+++

InnovFin Thematic Investment Platforms – Investointialustojen kautta välitettyä rahoitusta
(myös pääomatyyppistä), jossa keskitytään erityisiin aihekohtaisiin aloihin, pk-yrityksille,
mid-cap-yrityksille, markkina-arvoltaan suurille yrityksille ja erityisrahoitusyhtiöille.

+

LISÄTIETOA

InnovFin – EU:n rahoitus innovaattoreille
www.eib.org/products/blending/innovfin/index.htm

TYÖLLISYYTTÄ JA SOSIAALISTA INNOVOINTIA KOSKEVA OHJELMA (EASI) –
mikrolainoja mikroyrityksille, investointeja yhteisötalouden yrityksiin
Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva ohjelma (EaSI) on rahoitusväline, jolla edistetään
korkeatasoista, laadukasta ja kestävää työllisyyttä, taataan riittävä ja ihmisarvoinen
sosiaalinen suojelu, torjutaan sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä ja parannetaan työoloja.
Lisätietoa EaSI:sta ja avoimista ehdotuspyynnöistä:
> www.access2finance.eu (ja napsauta kohtaa EU FUNDS)
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EUROOPAN STRATEGISTEN INVESTOINTIEN RAHASTO (ESIR) – Luodaan
työpaikkoja ja kasvua
ESIR on Euroopan komission ja EIP-ryhmän – Euroopan investointipankin (EIP) ja EIR:n – yhdessä käynnistämä
aloite, jolla autetaan kuromaan umpeen EU:ssa tällä hetkellä olevaa investointikuilua hankkimalla yksityistä
rahoitusta strategisia investointeja varten. ESIR on yksi Euroopan investointiohjelman (tunnetaan
myös Junckerin ohjelmana) kolmesta pilarista.
Infrastruktuuri-ikkunan lisäksi ESIR:n pk-yritysikkunalla täydennetään ESIR:stä annettua EU:n
rahoitusta, kansallisia rahoitusohjelmia ja olemassa olevia EU:n rahoitusvälineitä, kuten COSME-ohjelman
lainatakausvälinettä. ESIR:n määrärahat ovat siksi saatavilla olemassa olevien ohjelmien (COSME, Horisontti
2020 -ohjelman InnovFin jne.) kautta.

APURAHAT (EHDOTUSPYYNTÖJEN KAUTTA)
Rakenne- ja investointirahastot
Rakenne- ja investointirahastot ovat käytettävissä alue- ja kaupunkikehitykseen. Rahastoja ovat muun muassa
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja koheesiorahasto.
Ne ovat käytettävissä kansallisten hallintoviranomaisten kautta.

Lisätietoa eri rahastoista:
> https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/financial-support-projects/
structural-and-investment-funds_fi
Ota yhteyttä paikalliseen hallintoviranomaiseen Suomessa:
Työ- ja elinkeinoministeriö
Aleksanterinkatu 4, Helsinki
Puh. 02 951 60 01
Sähköpostiosoite: kirjaamo@tem.fi
Ahvenanmaan maakuntahallituksen kauppa- ja teollisuusosasto
Självstyrelsegården / P.O. Box 1060
AX-22111 Mariehamn, Åland
Puh. 01 825 000
Lounais-Suomen maakuntavaltuusto
PL 273, 20101 Turku
Verkkosivusto: http://centralbaltic.eu/
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EU:n apurahat erityistarkoituksiin
Etsi avoinna olevia ja tulevia rahoitusehdotuspyyntöjä, hanki taustatietoja rahoitusprosesseista ja -ohjelmista
ja tee hakemus verkossa:
> https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
Etsi rahoituspyyntöjä aiheittain:
> https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_fi
TULEVA PORTAALI: Käyttöön tulee pian yksi yhteinen portaali kaikkia EU:n apurahoja
ja hankintoja varten.

H2020-OHJELMAN PK-INSTRUMENTTI – vauhtia uraauurtaville innovaatioille
Pk-instrumentti on osa Euroopan innovaationeuvoston (EIC) pilottihanketta, jolla tuetaan huippuluokan
innovaattoreita, yrittäjiä, pienyrityksiä ja tutkijoita rahoitusmahdollisuuksilla ja kiihdytyspalveluilla.
Se on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset), joilla on liiketoimintasuunnitelman tukema
täysin uusi idea, josta voidaan tuottaa markkinoille saatettavia innovatiivisia ratkaisuja. Siitä tuetaan myös
laajentumistavoitteita. Sillä tuetaan suuren riskin pk-yrityksiä, joilla on suuret mahdollisuudet
kehittää ja saattaa markkinoille uusia tuotteita, palveluja ja liiketoimintamalleja, joilla voidaan
edistää talouskasvua.
Pk-instrumentti on tarkoitettu yksittäisille voittoa tavoitteleville pk-yrityksille, myös nuorille
yrityksille ja start up -yrityksille kaikilta aloilta. Yrityksen on oltava sijoittautunut EU:n jäsenvaltioon
tai Horisontti 2020 -ohjelman liitännäisvaltioon.
Tee innovatiivisimmista ideoistasi EU:n laajuisia:
> https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument
H2020-ohjelman osallistujaportaali:
> https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
Saat lisätietoa ottamalla yhteyttä kansalliseen H2020-ohjelman yhteyspisteeseesi:
Heini Günther
Pk-yritykset – rahoituksen saaminen – nanoteknologiat, kehittyneet materiaalit, bioteknologia, kehittynyt
valmistus ja jalostus – elintarviketurva, kestävä maatalous, meren- ja merenkuluntutkimus ja biotalous ja
bioteknologia – ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet.
Business Finland Oy
Osoite: Cygnauksenkatu 1, FI-40100, Jyväskylä, Finland
Puh. 02 950 55 214
Verkkosivusto: https://www.horisontti2020.fi/horisontti-2020/perusteet/
Tutustu täydelliseen luetteloon Horisontti 2020 -ohjelman kansallisista
yhteyspisteistä Suomessa:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.
html#c,contact=country/sbg/Finland/0/
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LIFE – ympäristöalan rahoitusväline
LIFE-ohjelma on EU:n ympäristön ja ilmastotoimien rahoitusväline. Yleisenä tavoitteena on edistää
EU:n ympäristö- ja ilmastopolitiikan ja -lainsäädännön täytäntöönpanoa, päivittämistä ja kehittämistä
osallistumalla sellaisten hankkeiden rahoitukseen, joista saadaan lisäarvoa EU:lle. LIFE-ohjelmasta
rahoitetaan innovatiivisia hankkeita, joissa esitetään uusia tekniikoita ja menetelmiä:

Ota yhteyttä Suomen kansalliseen yhteyspisteeseen:
Pekka HARJU-AUTTI
neuvotteleva virkamies, ympäristöministeriö
Osoite: Aleksanterinkatu 7, Helsinki, PL 35
Puh. 02 952 50 339
Sähköpostiosoite: pekka.harju-autti@ym.fi
Verkkosivusto: Ympäristöministeriö, aluesuunnittelu ja julkiset hankinnat
Lisätietoa LIFE-ohjelmasta ja ehdotuspyynnöistä:
> http://ec.europa.eu/environment/life/

TUKI HORISONTTI 2020 -OHJELMAAN KUULUVILLE KLUSTEREILLE

H2020 - INNOSUP-01-2018-2020: Uusia teollisuuden arvoketjuja
koskevat klusterien edistämät hankkeet

+

Ehdotuksissa esitetään strateginen näkemys uusien teollisuuden arvoketjujen rakentamiselle EU:n
jäsenvaltioissa ja Horisontti 2020 -ohjelman liitännäisvaltioissa. Niissä keskitytään erityisesti pk-yritysten
ryhmien yhdistämiseen ja tukemiseen yhteistyössä muiden innovointitoimijoiden kanssa, kun puututaan
erityisiin ongelmiin ja haasteisiin. Klusteriorganisaatioita tai muita pk-yritysten välittäjiä kehotetaan
aloittamaan pk-yrityksiä koskeva yhteistyö ja verkostoituminen ja luomaan suotuisa ”avoin tila”, jotta
voidaan saada aikaan rajat ylittävää hedelmällistä yhteistyötä ja arvoketjuja koskevia innovaatioita.

+

++

LISÄTIETOA

Lisätietoa ja ehdotuspyynnöt:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
topics/innosup-01-2018-2020.html
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