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Agendalla
§Muutama sana Tekesin strategiasta ja Team
Finland työstä
§Pienten ja keskisuurten yritysten
innovaatiorahoitus
§Kansainvälisen kasvun suunnittelu (KKS)
§Tekesin ohjelmat
§Innovaatiorahoituksen käytännöt
§Pilotti- ja demorahoitus on lainaa
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Tekes on innovaatiokentän pelinrakentaja
TAVOITTEEMME
Kilpailukykyinen
elinkeinoelämä
Maailman paras
innovaatioympäristö

ASIAKKAAMME
Kasvuhakuiset yritykset
KASVUHAKUISET
Rohkeat uudistajat
YRITYKSET
Uudistumista edistävä tutkimus

PALVELUMME

TOIMINTATAPAMME
Kansainvälisyys
Ketteryys
Kumppanuus
Aloitteellisuus

Innovaatiorahoitus
Asiantuntemus
Verkostot

ARVOMME
Innostamme uudistumaan
Vaikutamme näkemyksellämme
Toimimme vastuullisesti
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01-2015

RAHOITUKSEMME
50 %
avoin
50 %
fokusoitu

PAINOTUKSEMME

Strategian toimintatavat ja sisältöpainotukset
Luonnonvarat ja
resurssitehokkuus

Uudet liiketoimintaekosysteemit

- biotalous
- cleantech

Digitaalisuus
Arvonluonti
Markkinoille vienti

Hyvinvointi ja terveys
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Tekesin innovaatiorahoitus
ja palvelut pk-yrityksille
11.6.2015
Timo Taskinen
Tekesin palvelut

1
2

Uudistu, kokeile, kasva, kansainvälisty
► Mihin Tekesin rahoitusta voi käyttää

Vaihtoehtoja pk-yrityksille
►
►

Innovaatiorahoitus
Palvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen

3

Arviointi, rahoitustasot ja hakeminen

4

Esimerkkejä rahoitustuotteista
► Team Finland Explorer
► Demo- ja pilotointirahoitus
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Rahoitusta parhaille ideoille ja eturivin yrityksille

Onko yrityksellä
• Kykyä ja halua kasvaa?
• Kansainvälisen kilpailuedun
tuova liikeidea?
• Potentiaalisia asiakkaita
ja näkemys markkinoista?
• Uskottava tiimi ja osaamista?
• Mahdollisuus rahoittaa osa
projektista yksityisellä rahoituksella?
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Tekesin innovaatiorahoitus pk-yrityksille

Kansainvälisen
kasvun
suunnittelu
Avustus 50-75%

Tutkimus ja
kehitys
Avustus ja/tai
laina

Demot ja
pilotointi
Laina 50-70%

Työorganisaatioiden rahoitus, Team Finland Explorer
Avustus 50%

Mitä kansainvälisen kasvun suunnittelu projekti voi sisältää?
Asiakasselvitykset
§ Tuotteen mahdolliset markkina-alueet
ja markkinasegmentit
§ Potentiaaliset asiakkaat
§ Potentiaalisten asiakkaiden kontaktointi

Kysyntä
§ Tuotteen sopivuus markkinoille (Product-market-fit)
§ Kysynnän selvitys esim. asiakaskyselyillä
(Proof-of-demand)

Tiimi
§ Yrityksen on arvioitava oman tiiminsä valmiuksia ja kehittämistarpeita
kasvun ja kansainvälistymisen toteuttamiseksi
§ Tiimin täydentäminen (työntekijät ja hallitus)
§ Liiketoiminnan ja verkoston valmistelu kansainvälistymistä varten

Lisäksi voi sisältää mm.
§ Liiketoimintasuunnitelman laatimista, tuotekehitystä markkinan selvitystä varten,
lisärahoituksen suunnittelua, IPR-selvityksiä
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Odotukset Kansainvälisen kasvun suunnittelu projektin tuloksista
§ Projektin päättyessä yrityksellä on suunnitelma liiketoiminnan
kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi sekä selkeä kuva
tavoiteltavasta markkinasta, sen koosta ja kilpailutekijöistä.
§ Yrityksellä on esittää selvitettyä ja koemarkkinointiin perustuvaa
tietoa tuotteen kysynnästä markkinalla.
§ Yrityksellä on suunnitelma tiimin ja hallituksen kehittämiseksi.
§ Yrityksellä on selkeä, dokumentoitu suunnitelma liiketoiminnan
eteenpäin viemiseksi.
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Kansainvälisen kasvun suunnittelu -rahoitus
§ Alle 5-vuotiaille yrityksille
§ Kattaa 75 % projektin kokonaiskustannuksista
§ Rahoitusta myönnetään de minimis -ehtoisena 75 % tukitasolla enintään
yhteen budjetiltaan noin 66 000 € suuruiseen projektikokonaisuuteen.

§ Yli 5-vuotiaille yrityksille
§ Kattaa 50 % projektin kokonaiskustannuksista
§ Rahoitusta voi saada enintään 100 000 euroa
§ Muut pk-yritykset, jotka tähtäävät kansainväliseen kasvuun ja joilla on
uskottava liiketoimintaidea, voivat saada avustusta enimmillään 50 %
projektin kokonaiskustannuksista. De minimis -ehtoista rahoitusta voi
saada enimmillään 100 000 euroa.
§ KKS-projektin jälkeen Tekes rahoittaa nuoria yrityksiä ensisijaisesti T&Klainalla. Lainan määrä voi olla joko 50 % tai 70 % projektin
kustannuksista.
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Enimmäisrahoitustasot yritysten t&k-projekteissa
Yritysten tutkimusprojektit

Tutkimuksellisen työn
osuus

Kehitysprojektit ml. pilotit ja demot

100 - 60 %

40 %

20 %

0%

Pk-yritykset
Uutuusarvo

Vähintään kansallista tasoa
≥ 60 %

Vähintään kansallista tasoa
≥ 60 %

A 50 %

L 50 % / 70 %

Uutuusarvo

Vähintään kansainvälistä tasoa ≥ 80 %

Vähintään kansainvälistä tasoa ≥ 80 %

Verkottuminen

≥ 30 %
tai aito yhteisprojekti (pk tai tutkimus)

≥ 15 %
tai aito yhteisprojekti (pk tai tutkimus)

Enimmäisrahoitustaso
Suuryritykset

Enimmäisrahoitustaso

A 40 %
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L 35 %

12-2014

L 30 %

L 25 %

12

Tekesin innovaatiorahoitus pk-yrityksille
voi olla lainaa tai avustusta
Laina
§ Tarkoitettu tyypillisesti projekteihin, jotka ovat jo lähellä kaupallistamista.
§ Lainan korko on 3 prosenttiyksikköä alle peruskoron, kuitenkin vähintään 1%.
Tekes ei vaadi yritykseltä vakuuksia.
§ Lainaa voi saada ennakkoon 30 % lainasummasta.
§ Tekes rahoittaa lainalla projekteja, joissa lainasumma on yli 100 000 euroa.

Avustus
§ Tarkoitettu tyypillisesti tutkimus- ja kehitysprojekteihin, joissa
kaupallistamisvaihe on vielä suhteellisen kaukana.
§ Avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella.
§ Tekes rahoittaa avustuksella projekteja, joiden budjetti
on vähintään 50 000 euroa.
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Mitä kustannuksia pk-yritysten projekteihin
voidaan hyväksyä?
§ Projekteissa hyväksytään tutkimukseen
ja kehitystyöhön liittyviä kustannuksia:
• Yrityksen omien työntekijöiden palkkoja
• Henkilösivu- ja yleiskustannuksia
• Matkakustannuksia
• Aine- ja tarvikekustannuksia
• Laitekustannuksia (usein poistoina)
• Ostettavia palveluja

§ Tekes edellyttää työajan ja
kustannusten seurantaa projekteittain
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Rahoitus on lainaa
• Pk-yritykset voivat saada lainaa 50-70 %
•
•
•
•
•
•

projektin kokonaiskustannuksista, suuret
yritykset tyypillisesti 25-35 %
Lainasta voi saada 30 % ennakkona, loput
toteutuneiden kustannusten perusteella
jälkikäteen
Lainasta ei vaadita vakuuksia
Korko on matala, nyt 1 %
Laina-aikaa enimmillään 10 vuotta, joista
5 lyhennysvapaita. Myös laina-ajan
pidennykset mahdollisia.
Jos projekti epäonnistuu, on osa lainasta
mahdollista muuttaa jälkikäteen
avustukseksi ja jättää perimättä
Mahdollisuus jakaa riskiä hyvin lähellä
kaupallistamisvaihetta, ei ainoastaan
tutkimuksen ja tuotekehityksen aikana

Team Finland asiantuntijat Jyväskylässä
§ Ainokaisa Kaskari – rahoitusneuvonta, Uudet asiakkaat
§ Olli Penttinen – Teollisuus ja prosessit
§ Mauri Marjaniemi – Energia, Puhtaat teknologiat ja Biotuotteet
§ Jari Kovanen – Informaatioteknologia
§ Timo Taskinen – Informaatioteknologia, suuret yritykset ja
tutkimuslaitokset, Horisontti 2020
§ Heini Günther – Kansainvälistymisasiat, Horisontti 2020
§ Jouni Hynynen – Innovaatioiden kehittäminen
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