
Hyvä Horisontti-hakemus



Tilanne nyt

• Suomesta paljon hakemuksia, onnistuminen alle EU:n keskiarvon
• Yliopistoilla onnistuminen laskenut eniten (taustalla paljon tekijöitä, 

mm. Horisontin erilainen luonne + kansalliset syyt)
• Osallistujien kärki edelleen kapea
• Liikenne-aiheessa meriteollisuus ”pitää Suomen pinnalla”
• Pk-yritykset mukana entistä aktiivisemmin (erityisesti pk-

instrumentissa), osuus rahoituksesta kasvanut

Kansallisena tavoitteena kasvattaa hakemusten laatua ja 
onnistumisprosenttia, ei määrää



Hyvin suunniteltu on melkein tehty?



Yleisiä huomioita hakemuksista:

• Vaatimustaso on korkea -> aikaa ja resursseja pitää varata 
riittävästi

• Suomalaiset eivät mukana parhaissa konsortioissa, emme tee 
yhteistyötä huippujen kanssa

• Ongelma sisällössä, ei muotoseikoissa: ideat hyviä mutta 
jäsentymättömiä. Tiedetään mitä pitää tutkia mutta ei kerrota miten 
ja mitä sillä saavutetaan.

• Pitää ymmärtää mitä EU haluaa rahoittaa. Horisontissa usein laaja 
näkökulma, ei alueellista painotusta ellei sitä erikseen mainita, 
tulosten hyödyntäminen EU-tasolla.

• Nykyisen State of the Artin tarkka kuvaus sekä konkreettinen esitys 
miten sitä parannetaan puuttuu usein



Miten muut onnistuvat?

• Työohjelmat saatavissa hyvissä ajoin etukäteen -> suunnitelma 
hakemuksista kuukausia / vuosia ennen deadlinea

• Organisaation pitää valita ja keskittyä valittuihin aiheisiin
• Missä organisaation vahvuudet, mikä strategia?
• Partnerit – etsi ”Euroopan parhaat”, aloita verkottuminen ajoissa
• Uutuusarvo: mitä uutta tietoa, osaamista tai tuotteita saadaan 

aikaan?
• Selvitä arvoketju, siitä rakentuu hyvä konsortio
• Etsi aiheesta kiinnostuneita pk-yrityksiä konsortioon mukaan, 

kuuntele heidän tarpeitaan tarkalla korvalla
• Käytä asiantuntijaa jos hakemusprosessi ei ole tuttu
• Keskustele NCP:n kanssa, pyydä kommentteja tiivistelmään, pyydä 

kommentteja hakemukseen mahd. laajasti 



Miltä hyvä hakemus sitten näyttää?



Hyvän hakemuksen tunnusmerkit

Hyvä idea – miksi juuri tämä hanke 
kannattaa rahoittaa, mitä uutta saadaan 
aikaan

Hankkeen tuloksista on selkeää hyötyä ja 
hakemuksessa on tunnistettu kuka tuloksia 
hyödyntää

Hanke on kunnianhimoinen 
mutta realistinen

Toteutus on uskottava: osallistujat 
pystyvät tekemään sen minkä 
lupaavat ja työsuunnitelmalla 
päästään asetettuihin tavoitteisiin.



Jotta ymmärrät “ison kuvan”, lue asiaan liittyvä aineisto – suurin osa löytyy
osallistujaportaalista:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/

• Hakuteksti (työohjelmassa)
• Model Grant Agreement (annotated version)
• H2020 Grants Manual
• EU:n politiikka ja tavoitteet ko. Aihealueella

Näytä jo hakemuksen johdannossa että ymmärrät toimintaympäristön

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/


Innovaatiotaso & rahoitus 
Technology Readiness Level

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Basic 
principles
observed

Concept
Formulized

Proof of 
Concept

Validation
in lab

Technical
validation in 
relevant
environment

Demonstration
in relevant
environment

Demo in
operational
environment

System 
complete
and 
operational

Commer-
cial

100% rahoitus    .  70% rahoitus     .

FTI & SME Instrument
Funding rate 70% 

Hakemuksessa pitää kertoa:

• Missä ollaan nyt (konseptin eri elementit)

• Mille tasolle TRL hankkeessa nousee

• Miten TRL taso todennetaan (protyyppi, demo, …)  



Hakemukset osat

 Täytetään osallistujaportaalissa
 Hakemuksen perustiedot (nimi, kesto, 

budjetti, osallistujat…)
 Abstrakti!!

 Excellence, Impact, Implementation
 Sivurajoitus (1- vai 2-vaiheinen haku?)

 Osallistujien kuvaus
 Ei sivurajoitusta

Part A: Nettilomakkeet

Part B, Hakemuksen osat 1-3

Part B, Hakemuksen osat 4-5



1. Excellence
1.1 Objectives*

Hankkeella on selkeät ja mitattavat tavoitteet

1.2 Relation to the work programme*
Miten hanke vastaa haussa esitettyihin haasteisiin

1.3 Concept and methodology*
a) Concept: koko konsepi tarkasti (idea, oletukset, TRL)
b) Methodology: ei sama kuin toteutussuunnitelma – vaan miten asiaa 
lähestytään, miksi toimenpiteitä tarvitaan, miten ne auttavat asiassa 
eteenpäin

1.4 Ambition*
Mitä uutta hankkeessa saadaan aikaan (vrt. SoA)? Innovaatiot!

* Mukana 1. vaiheen hakemuksessa



2. Impact

2.1 Expected impacts*
Haussa esitetyt vaikutukset tarkasti! Myös muut, 
mahdollisimman laajasti ja tulosten hyödyntäjien näkökulmasta

2.2 Measures to maximise impact
Kenelle hankkeesta ja sen tuloksista kerrotaan? Miten
loppukäyttäjät / sidosryhmät sitoutetaan? Miten tuloksia
hyödynnetään?

* Mukana 1. vaiheen hakemuksessa



3. Implementation

3.1 Work plan – Work packages, deliverables and milestones
Yksityiskohtainen & looginen suunnitelma hankkeen 
etenemisestä, sen tuotoksista ja mittapisteistä

3.2 Management structures and procedures
Hallintorakenne, kuka vastaa mistäkin, päätöksenteko

3.3 Consortium as a whole
Mitä hankkeessa tarvittavaa osaamista konsortion osapuolet 
hankkeeseen tuovat

3.4 Resources to be committed
Henkilötyökuukaudet, muut suorat kulut, alihankinta



4. Members of the consortium

4.1 Participants
Yksityiskohtainen kuvaus osallistujista ja niiden osaamisesta 
sekä hankkeeseen osallistuvista avainhenkilöistä

4.2 Third parties involved in the project
Jokainen alihankkija kuvataan erikseen, samoin kuin muut
“kolmannet osapuolet”



5. Ethics & Security

5.1 Ethics
Jos osan A lomakkeissa tunnistettiin eettistä selvitystä vaativia 
asioita, selvitä ne tässä

5.2 Security
Onko hankkeessa kansalliseen / EU:n turvallisuuteen liittyviä
tekijöitä?



Muutama vinkki ja varoitus…



Pidä mielessä:

• Tiivistelmä (Abstract, A-osan lomakkeissa) on tärkeä! Sen avulla 
valitaan ja arvioijat, ja sen on usein ensimmäinen osa jonka arvioija 
lukee. Kerro hankkeestasi oleellisimmat asiat selkokielellä ja ”myy” 
se arvioijalle heti!

• Tarkista kieli & esitystapa, jotta se on selkeää ja ymmärrettävää
• Käytä taulukkoja ja kuvia aina kun mahdollista
• Pyydä kokenutta arvioijaa, kollegaa ja partnereita lukemaan ja 

kommentoimaan luonnos
• Älä oleta, mutta toisaalta kaikkea ei tarvitse perustella pitkällisesti
• Aloita ajoissa, viimeiseen säätöön menee aina kauemmin kuin 

luulisi
• Käy itse arvioimassa, se on paras koulutus jonka voi saada – ja 

siitä maksetaan



Varo näitä:

• Jos aihe ei sovi hakuun, se ei sovi hakuun
• Raja menee jossain – älä yritä mahduttaa kaikkia asioita samaan 

hankkeeseen. Keskity oleelliseen.
• Jos et tiedä mikä on hankkeen uutuusarvo, ota pikaisesti selvää -

pitää olla kristallinkirkas!
• Epäselvä hakemus – mihin pyritään, mitä saavutetaan, kuka tekee 

mitäkin
• Konsortiosta puuttuu hankkeessa tarvittavaa osaamista
• Konsortiossa päällekkäistä osaamista
• Tehdään tekemisen (tai EU-rahan) vuoksi, ei aitoa intressiä tuloksiin 

ja niiden hyödyntämiseen



Apua?



Elina Holmberg, Tekes
elina.holmberg@tekes.fi

Kansalliset NCP-yhteyshenkilöt apunasi!
https://www.tekes.eu/Yhteystiedot/ncp1/

mailto:elina.holmberg@tekes.fi
https://www.tekes.eu/Yhteystiedot/ncp1/
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