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NCP auttaa kun sormi menee suuhun
Horisontin NCP-yhteyshenkilöt (National Contact Point) tiedottavat Suomessa ohjelman mahdollisuuksista ja avautuvista hauista. NCP on oman Horisontti-aihealueensa asiantuntija, joka neuvoo
hakijoita – sekä tutkijoita, yrityksiä että muita organisaatioita – sisältöön liittyvissä kysymyksissä.
Tarvittaessa NCP voi lukea hakemuksia ja antaa yleisiä kommentteja hakemuksen rakenteesta ja
luettavuudesta. Voit myös keskustella NCP:n kanssa hakemukselle asetetuista vähimmäisvaatimuksista. NCP ei toimi esiarvioijana eikä voi ottaa kantaa substanssikysymyksiin.
Hakemuksen kommentoinnista on sovittava NCP:n kanssa etukäteen, viimeistään kaksi viikkoa ennen Horisontti-haun umpeutumista!
NCP:iden yhteystiedot löydät EUTIn sivuilta.

Takaisin sisällysluetteloon

Kustannus- ja sopimusasiat
20.5.2015 Aina mun pitää budjetoida: H2020-talousasioiden perusteet esitysmateriaali
8.10.2015 Horizon 2020 Financial Issues with the Commission’s Experts
Lisää talouskoulutusta tulossa syksyllä, varaa aika kalenterista jo nyt! Komission asiantuntijat kertovat
H2020-talousasioista koko päivän tilaisuudessa Eurooppasalissa.

Takaisin sisällysluetteloon
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Marie Skłodowska-Curie –tutkijaliikkuvuus
Onko Individual Fellowships tarkoitettu vain nuorille tohtoreille?

Tässä hieman tilastotietoa 7. puiteohjelmassa rahoitettujen IF-projektien fellow´n keski-iästä:

Vielä komission terveiset hakijoille: “With regard to the chances of success for applicants 50+ the results from FP7 showed us that for Individual fellowships (IEF, IIF, IOF, CIG) we had indeed a lot of
successful applicants compared with how many applications we received from this category of researchers. Therefore please do encourage researchers of this age to apply.".

ITN 2015 haun alustavia tuloksia
Lisätietoja löytyy EUTIn MSCA-verkkosivun Lisätietoja-otsikon alta, (kts. sivun oikea alalaita).

Milloin seuraavat ITN 2016 ja 2017 haut sulkeutuvat?
Vuoden 2016-2017 alustavat aikataulut mainitaan viimeisimmässä työohjelmaluonnoksessa. Ota yhteyttä NCP:hin Satuun tai Hannaan, jos sinulla ei ole vielä pääsyä työohjelmaluonnokseen.

Save the date: Luxembourg järjestää korkean tason MSCA-COFUND -konferenssin 10.–11.12.2015.
Lisää tietoa myöhemmin.

Takaisin sisällysluetteloon
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Future and Emerging Technologies FET
Information day on FET Open call, 6.7.2015 Bryssel
Tässä infotilaisuudessa kuulet hauista, tavoitteista ja osallistumisen yksityiskohdista suoraan hakuvalmisteluista vastanneilta komission asiantuntijoilta. Kannattaa osallistua, olla aktiivinen ja selvittää
mieltä vaivaavat kysymykset.
Tämä on myös loistava verkottumistilaisuus; voit saada omaan hakemukseesi tärkeitä kumppaneita
tai kenties pääset mukaan itsellesi tärkeään konsortioon!
Infotilaisuutta on mahdollista seurata myös webcastina, mutta sitä varten on muistettava rekisteröityä.
Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan tapahtuman sivuilla.
Takaisin sisällysluetteloon

ICT
Avoinna olevat haut
Valtaosa työohjelman 2014–2015 hauista on sulkeutunut. Avoinna on vielä:
Digital Security: Cybersecurity, Privacy AND Trust, deadline 27.8.2015
- DS-03-2015: The role of ICT in Critical Infrastructure Protection
- DS-04-2015: Information driven Cyber Security Management
- DS-05-2015: Trust eServices
Mobility for Growth, deadline 15.10.2015
- MG-3.6b-2015: Safe and connected automation in road transport
Green Vehicles, deadline 15.10.2015
- GV-8-2015: Electric vehicles’ enhanced performance and integration into the transport system
and the grid

Tulevat haut
Työohjelma vuosille 2016–2017 on vielä luonnosvaiheessa. Sen mukaan pääosa hauista tulee ajoittumaan seuraavasti
-

2016 a)
2016 b)
2017

16.12.2015–12.4.2016
20.4.2016–20.9.2016
14.12.2016–25.4.2017
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Jos olet kiinnostunut työohjelmaluonnoksesta, ole yhteydessä EUTIin (horisontti2020 (at) tekes.fi) tai
NCP:hen (jouko.hautamaki (at) tekes.fi)

ICT 2015 infopäivä
Tulevan työohjelman suurin ICT-alan info- ja verkottumiskonferenssi järjestetään 20.–22.10.2015 Lissabonissa Portugalissa. Tapahtumassa mm. informoidaan uudesta työohjelmasta, esitellään omia
hankeideoita ja verkotutaan.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: http://ec.europa.eu/digital-agenda/ict2015
Partneri hukassa?
Nyt on oikea aika etsiä partneria Horisontti-hankkeeseen. Partnerinhaussa auttaa mm. Ideal-ISTverkosto, jonka kautta voit hakea partneria tai selata partnerinhakuilmoituksia. Nyt haussa esim. partneri Israeliin Fast Track to Innovation -teemaan:
PS-IL-95749 StreverMed project is advance integrated healthcare medical monitoring sensors integrated with treatment technology solutions bended by a decision support algorithm.”
Kiinnostuitko? Lisätietoa http://www.ideal-ist.eu/

Takaisin sisällysluetteloon

Nanoteknologia, kehittyneet materiaalit, kehittynyt valmistus ja prosessointi
Hakutuloksia
Edellisen hakukierroksen perusteella suomalaiset ovat menestyneet tässä NMP-ohjelmassa hyvin ja
huonosti, mutta eivät hyvin huonosti. Menestys oli hyvää Public Private Partnership eli PPP-hauissa,
joita olivat Factories of the Future (FoF), Enery Efficient Buildings (EEB) ja Sustainable Process Industry (SPIRE). Niissä kussakin vähintään neljä suomalaista osallistujaa saivat rahoitusta. Myös hakemusaktiivisuus oli suuri ko. hakuihin liittyen ja läpimenoprosentit olivat: FoF - 7,1 %, EEB - 9,5 % ja
Spire - 15,1 %. Kussakin osuudessa Suomeen tuleva rahoitus on n. 2 M€.
NMP-hauissa menestys ei ollut samaa luokaa PPP-hakujen kanssa, vaikka kaksivaiheisen haun toiseen vaiheeseen päässeistä suomalaisista 30 % saivat rahoituksen (keskimäärin läpimeno oli n.
24 %). NMP:n pilot-hakuihin suomalaiset osallistuivat runsaasti, mutta yli 60 hakemuksesta vain 3 kpl
meni läpi. Pilot-haussa oli erittäin paljon hakemuksia ja läpimeno jäi 6,1 %:iin. Myös suomalaisista jäi
6 hakemusta rahoittamatta, vaikka ne ylittivätkin kynnysarvon, koska kokonaisbudjetti oli siinä vaiheessa enemmän pisteitä saaneiden taholta ylitetty.
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Uudet haut horisontissa
Kesän myötä on aika suunnata katse horisonttiin, jossa on näkyvissä uusi työohjelma vuosille 2016–
2017. Siellä on uudet mahdollisuudet ja toivottavasti ensimmäisen vaiheen evaluoinneista opittuna
osaamme tehdä entistä parempia hakemuksia. Epävirallista tietoa uudesta ohjelmasta on jo ollutkin
saatavilla, mutta komission mukaan se virallisesti julkaistaan kesäkuussa. Ensimmäiset haut on ilmoitettu avautuvan 16.10., ehkä jo aiemminkin. Nyt on siis aika olla hereillä ja kysellä vanhoja kumppaneita sekä aktivoida uusia, ennen kaikkea pk-yrityksiä mukaan.

Takaisin sisällysluetteloon

Avaruus
Sentinel 2A -kaukokartoitussatelliitti laukaistaan 23.6.2015 ESAn avaruuskeskuksesta Kourousta,
Etelä-Amerikasta. Kopernikus-järjestelmän ensimmäinen satelliitti Sentinel 1A on tutkasatelliitti, joka
on kiertänyt taivaalla vuoden ja tuottaa 2,5 teratavua dataa päivässä. Sentinel 2A on tarkka monella
eri aallonpituudella kuvaava satelliitti. Se sopii hyvin maanpinnan kasvuston, esim. metsien, olosuhteiden seurantaan.
Kopernikus-järjestelmän tutkimushankkeita on edelleen haussa Horisontti 2020:n Avaruusohjelmassa. Sen sijaan Kopernikus-ohjelman kautta tulee lukuisa joukko operatiivisia kaukokartoitushankkeita. Niistä löydät tietoa hankintojen tarjouspyyntöjen sivuilta.

Takaisin sisällysluetteloon
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Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi & Innovatiiviset lääkkeet IMI2
Vuosien 2016–2017 työohjelmaa valmistellaan ahkerasti, ja se julkaistaneen syyskuussa. Työohjelman luonnosta voi tiedustella kansallisilta yhteyshenkilöiltä (antti.hautaniemi (at) aka.fi).
Hauista kiinnostuneiden on hyvä merkitä jo kalenteriin syksyn tiedotustilaisuudet:
8.9.2015 Kansallinen H2020 Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -Info
Suomen Akatemia, Hakaniemenranta 6, klo 13.00–16.30.
Tilaisuudessa aiheena mm. yleiskatsaus tulevaan työohjelmaan, ICT- ja terveystematiikan rahoitusmahdollisuudet sekä arvioitsijan näkökulma hyvän hakemuksen tekemiseen. Huom. Tässä on nyt
loistava mahdollisuus tavata suomalaisasiantuntijoita Euroopan komissiosta, sillä he ovat paikalla
kertomassa tarkemmin työohjelmasta ja rahoitusmahdollisuuksista!
Lisätietoja ohjelmasta: antti.hautaniemi (at) aka.fi.
Ilmoittautuminen 31.8.2015 mennessä koodilla H2020info2015: www.academyevents.fi/
17.9.2015 H2020 Fit For Health & EC Partnering event
Brysselissä järjestettävä tärkeä info- ja verkottumistilaisuus tuleville hakijoille.
18.9.2015 H2020 SC1 Info DAY
Komission virallinen infopäivä Brysselissä.
Näihin infopäiviin kannattaa ehdottomasti osallistua. Siellä tapaat komission edustajia ja voit kysyä
kaikkea, mikä sinua hauissa kiinnostaa tai mikä arveluttaa. Mikä tärkeintä, infopäivillä tapaat muita
hauista ja hakemisesta kiinnostuneita tai jo hakemusta valmistelevia. Voit siis löytää sieltä osaajia tai
päästä itse mukaan kansainväliseen konsortioon.

IMI2-ohjelma
Komissio ja JDRF järjestävät työpajan ”Type 1 diabetes research: taking stock and maximising collaboration” 23.6.2015 Brysselissä (DG RTD, Champ de Mars 21).
Lisätietoa tilaisuudesta saa komissiosta: Ms Dora Navarro Torne, Scientific Officer,
Adoracion.NAVARRO-TORNE@ec.europa.eu.
Tilaisuuden ohjelmaa voi tiedustella kansallisilta yhteyshenkilöiltä (katriina.kippo (at) tekes.fi).
Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan, tilaisuuteen pääsee rekisteröitymään tästä
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25.6.2015 IMI2:n suunnitellun Big Data-ohjelman konsultaation takaraja
Big Data-ohjelmaa koskeva alustava suunnitelma (Big Data for Better Outcomes-concept for an IMI2
Programme) on konsultaatiokierroksella ja sitä koskeva dokumentti löytyy täältä:
Kommentteja voi lähettää 25.6.2015 asti sähköpostitse osoitteeseen: health-outcomes (at) efpia.eu

24.6.2015 IMI-projektin (U-BIOPRED) tulosten esittelyä
IMI:n U-BIOPRED-projekti päättyy 30.9.2015. Konsortio esittelee tuloksia 24.6.2015 Leuvenissa Belgiassa. Lisätietoja ja ohjelma löytyy täältä
Takaisin sisällysluetteloon

Turvallinen, puhdas ja tehokas energia
Osallistu ja verkostoidu Euroopan laajuisesti energiatutkimuksessa!
Horisontti 2020 -ohjelma tarjoaa mahdollisuuden kansainväliseen verkottumiseen ja yhteistyöhön
tutkimuksen ja kehityksen alalla. Ohjelma tarjoaa rahoitusta ja yhteistyömahdollisuuksia sekä yrityksille että tutkimuslaitoksille. Tarjolla on rahoitusta pk-yritysten omille kehitysprojekteille sekä laajemmille
yhteistutkimushankkeille. Tutkimushankkeet tarjoavat rahoituksen ohella kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia, sillä edellytyksenä näissä projekteissa on vähintään kolmen eri EU-jäsenmaan tai
Horisontti-ohjelman liitännäismaan osallistuminen ja yhteistyö.
Euroopan Komissio järjestää Horisontti 2020 -ohjelman energiatutkimuksen Infopäivän
15.–16.9.2015 Brysselissä. Samassa yhteydessä järjestetään 16.9.2015 myös ’Brokerage Event’ nimellä kulkeva verkottumistilaisuus. Tilaisuudessa järjestetään lyhyitä tapaamisia kansainvälisten
mahdollisten kumppanien kanssa tavoitteena tunnustella yhteiseen tutkimushankkeeseen osallistumista. Tapaamiseen ilmoittautumisen yhteydessä tuodaan esiin oma osaaminen sekä kiinnostuksen
aiheet ohjelman hakuaiheisiin liittyen. Aikaisempien vuosien kokemusten pohjalta tämä on loistava
paikka löytää uusia yhteistyökumppaneita, erityisesti mikäli oma verkosto ei ole jo ennestään riittävän
laaja ja kansainvälisesti kattava.
TÄMÄ ON TILAISUUS, MISSÄ KANNATTAA OLLA PAIKALLA!
Ilmoittaudu osoitteessa: www.b2match.eu/energycall2016
Takaisin sisällysluetteloon
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Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne
Liikenne-työohjelma viittä vaille valmis
Vuoden 2016-2017 hakujen sisällöt ovat viimeisiä viilauksia vaille valmiina seuraavia, syyskuussa
avautuvia hakuja varten. Ohjelmakomiteassa keskustellaan vielä budjeteista ja aikatauluista, mutta
näistäkin päästään varmasti yhteisymmärrykseen aikataulun mukaisesti ja työohjelma hyväksytään
heinäkuussa. Hankkeita suunnitellaan jo hyvää vauhtia, joten nyt kannattaa aktivoitua ja olla mukana
parhaissa konsortioissa. Työohjelmaluonnoksia saa NCPltä (elina.holmberg (at) tekes.fi) ja EUTIsta
(horisontti2020 (at) tekes.fi).

Ensimmäiset Horisontti-hankkeet julkaistu
Vuoden 2014 hauissa rahoitetut hankkeet löydät komission Cordis-tietokannasta. Valitse vasemmanpuoleisesta navigaatiopalkista ”Programmes” ja sen jälkeen ”Horizon 2020”. Tulokset voi suodattaa
esim. aiheen tai osallistujien kansallisuuden mukaan.
Cordis-tietokanta: cordis.europa.eu/projects
Takaisin sisällysluetteloon

Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja raaka-aineet
EU:n 7PO:sta rahoitetut tutkimushankkeet ja suomalaisosallistujat
EU:n seitsemännestä puiteohjelmasta on rahoitettu 32 hanketta, joissa on tutkittu luonnon monimuotoisuutta. Hankkeet on listattu komission julkaisussa ”EU Research Biodiversity”. 12 tutkimushankkeessa on suomalaisosallistujia kuudesta organisaatiosta.
7PO:sta on rahoitettu myös 60 veteen liittyvää hanketta. Näiden tiedot löytyvät komission julkaisusta
”EU Research Water”. Kuudessa hankkeessa on suomalaisosallistujia kolmesta organisaatiosta. Rahoitetut osallistujat ovat yliopistoja ja tutkimuslaitoksia.
Tarkemman tilastokoosteen ”Biodiversiteetti ja vesi: Suomi 7. puiteohjelmassa” löydät EUTIn
nettisivuilta Lisätietoa-kohdasta.

Takaisin sisällysluetteloon
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Eurooppa muuttuvassa maailmassa: Osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat
Viimeisten hakujen hakemusmäärät
Toukokuun lopussa päättyneeseen hakuun tuli hakemuksia seuraavasti:






Reflective societies: cultural heritage and European identities: 449 hakemusta
Europe as a global actor: 145 hakemusta
The young generation in an innovative, inclusive and sustainable Europe: 145 hakemusta
Overcoming the crisis: new ideas, strategies and governance structures for Europe: 64 hakemusta
New forms of innovation: 152 hakemusta.

Tarkat hakemusmäärät per hakuaihe voi tarkistaa Call updates -sivulta

Pk-instrumenttihakuja auki edelleen
Avoinna tänä vuonna on vielä pk-instrumentin 1. ja 2. vaiheiden hakuja seuraavista aiheista:



Innovative mobile e-government applications by SMEs (INSO-9-2015-1)
SME business model innovation (INSO-10-2015-1).

Hakuajat ovat samat kuin muillakin pk-hauilla eli 17.6.2015, 17.9.2015 ja 25.11.2015. Lisätietoja pkhauista saa osallistujaportaalista.

Hakuinfo lokakuussa
Vuosien 2016–2017 hauista järjestetään suuri info-tapahtuma Brysselissä 29.–30.10.2015. Merkitse
päivä jo kalenteriin! Lisätietoja ohjelmasta ja ilmoittautumisesta tulossa lomakauden jälkeen.

Takaisin sisällysluetteloon

Turvalliset yhteiskunnat
Ensimmäinen Secure Societies-haku meni hyvin, mm. kaksi suomalaisten koordinoimaa hanketta.
Turvallisuustutkimuksen osa on kyberturvallisuus. Seitsemännessä puiteohjemassa (FP7) se oli ICTosuuden sisällä. Näistä aiemmista hankkeista EU on tehnyt luetteloja, jotka antavat osviittaa alan tutkimustoimijoista
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cordis.europa.eu/fp7/ict/security/projects_en.html kattaen teemoiltaanl palveluinfrastruktuuri&kriittinen infrastruktuuri, mobiililaitteiden turvallisuus, pilvipalvelut, krypografia, yksityisyyden
suoja, biometriikka, tulevaisuuden internet (IoT),
vastaava luettelo muun turvallisuustutkimuksen hankkeista
cordis.europa.eu/fp7/security/projects_en.html

Takaisin sisällysluetteloon

Huippuosaamisen levittäminen ja osallistujapohjan laajentaminen
8.5.2015 sulkeutuneeseen Twinning-hakuun lähetettiin yhteensä 553 hakemusta. Haun budjetti on
66,24 M€, ja komissio arvioi yhden hankkeen vaativan noin 1 M€ komission rahoitusta.

Takaisin sisällysluetteloon

Pk-yritykset
Pk-instrumentin cut off 18.3.2015 hakutuloksia
Phase 1:
hakemuksia 1556, arviointiin päässeitä 1539 kpl ja rahoitettaviksi valittiin 149 kpl (9,7 %).
Suomalaisia hakemuksia 30 kpl, joista läpi 2 kpl (6,7 %).
Phase 2:
hakemuksia 614 kpl, arviointiin päässeitä 597 kpl, rahoitettaviksi valittiin 37 kpl (6,2 %).
Suomalaisia hakemuksia 19 kpl, joista rahoitettaviksi valittiin 4 kpl (21,1 %).
Suosituimmat hakuaiheet molemmissa olivat: ICT, ekoinnovaatiot, nanoteknologia, energia ja liikenne. Tarkempi Pk-instrumentin maaliskuun 2015 tulostaulukko, jossa on esitelty kaikki hakijat/suomalaiset hakijat ja rahoituksen saajat aihealueittain, löytyy
Eutin sivuilta Horisontti 2020 - Mitä tarjolla pk-yrityksille? ja siellä Lisätietoa-kohdasta.
Komissio on tiedottanut hakijoita sähköpostitse sekä hakuportaalissa. Rahoitusta saaneiden tiedot
julkaistaan EASME:n nettisivuilla komission ja toteuttajien saatua sopimukset allekirjoitettua.

12
Seuraavat cut off –päivämäärät (Phase 1 ja Phase 2 -hakemuksille):
17.6.2015, 17.9.2015 ja 25.11.2015
Uudet työohjelmat vuosille 2016–2017 valmistuvat kesän aikana. Työohjelmassa Innovation in
SMEs löytyvät kootusti kaikki pk-instrumentin hakuteemat budjetteineen. Hakuotsikot tulevat joidenkin
teemojen osalta muuttumaan jonkin verran aiemmista. Phase 1 –vaiheen rahoitusta jo vuosina 2014–
2015 saaneet voivat kuitenkin vielä vuonna 2016 hakea rahoitusta vanhalla hakuotsikolla jatkon Phase 2 -vaihettaan varten.

3.6.2015 SME-infotilaisuuden materiaalit saatavilla netissä
3.6. järjestetyn infotilaisuuden ”Kansainvälisille markkinoille Horisontti 2020 SME-instrumentin avulla!”
materiaalit löytyvät Eutin tapahtumasivuilta.

Enterprise Europe Networkin palvelut pk-yrityksille
Enterprise Europe Network (EEN) koordinoi ja välittää SME-instrumentin rahoitusta saaneiden yritysten maksuttomien Coaching-palvelujen (3 + 12 pv) lisäksi myös muita pk-yrityksen hyödynnettävissä
olevia palveluita.
Yhtenä näistä ovat EU:n komission rahoituksella toteutettavat, pk-yrityksille maksuttomat innovaatiotoiminnan kaupallistamisen kehittämispalvelut sisältäen yrityksen innovaatiokyvyn arvioinnin, kehittämisohjelman laatimisen EEN:n asiantuntijan avulla sekä laaditun toimenpideohjelman toteutukseen.
Käytettävien asiantuntijapalveluiden määrä on yhteensä max 7 pv.
Ota yhteyttä palvelun sopivuuden arvioimiseksi EEN:n yhteyshenkilöön Olli Mankoseen:
olli.mankonen@turkusciencepark.com.
Katso myös lisätietoa Enterprise Europe Networkista.
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Fast Track to innovation-pilotti (FTI)
Markkinaa lähellä olevien innovaatiotoimien rahoitukseen tarkoitetun bottom-up -periaatteen
mukaisen FTI-pilotin ensimmäisellä hakukierroksella jätettiin komissiolle 269 hakemusta. Suurimmat
hakijamaat olivat Espanja, Italia, UK, Hollanti ja Saksa. Suomesta hakemuksia tuli 8 kpl. Alla kuvassa
FTI-hakemukset jaoteltuna maittain sekä teemoittain.

proposal distribution by keyword
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Huhtikuun haun tuloksia on luvassa heinäkuun loppuun mennessä ja tavoitteena on saada
ensimmäiset sopimukset komission ja hakijoiden välillä allekirjoitettua lokakuussa 2015.
FTI-pilotissa on vielä jäljellä kaksi hakukierrosta, deadlinet: 1.9.2015 ja 1.12.2015.
Katso lisätietoa Fast Track to Innovationista komission sivuilta.

Takaisin sisällysluetteloon
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Muista nämä!
Hanat auki Horisonttiin!
Horisontti-ohjelman suuri infopäivä pidetään 9.9.2015 Finlandia-talossa.
Ilmoittaudu tapahtuman sivulla ja olet mukana menossa!

Lisätietoa
 Suomenkieliset Horisontti 2020 -sivut
 Katso suomalaisten NCP:iden, komiteajäsenten ja EUTIn yhteystiedot EUTIn sivuilta.
 Horisontti-osallistumisen kaiken tiedon lähde on Participant Portal -osallistujaportaali
 Jos et tiedä, keneltä kysyä Horisontti-ohjelmasta, kysy EUTIlta. Me autamme sinut eteenpäin:
horisontti2020@tekes.fi
Takaisin sisällysluetteloon

