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EIC Accelerator
p 0.5 - 2.5 M€ avustus, 70 %

p Teknologian kaupallistamiseen kansainvälisille markkinoille
p 4 hakua vuosittain

p Pääomasijoitus
p Maksimissaan 15 M€
p Voi saada vain jos avustushakemus hyväksytään
p EU:n rahasto sijoittaa hakijayritykseen, mutta neuvottelut käydään yksityisen lead-investorin kanssa

p Muut tukitoimenpiteet
p Ilmainen coaching palvelu
p Verkostoitumistilaisuudet sijoittajien kanssa ja messuosallistumiset
p Ei erillistä hakua



Accelerator vaatimukset
p Breakthrough innovaatio

p Voimakas kansainvälistymisen fokus

p Proof of Concept 
n TRL (Technology Readiness Level) vähintään 5
n Technology demonstrated in laboratory environment

p Hakijana voi olla vain yksi pk-yritys EU maasta tai EU:n 
kumppanimaasta



Accelerator prosessi
p Phase1 

n 3 minuutin video innovaatiosta ja tiimistä
n Pitch deck
n Nettipohjainen noin 10 sivun hakemus, jossa tekoäly antaa arvion (tiimi, tieteellisyys, 

teknologisuus)
n Jatkuva haku
n Päätös 4-6 kuluttua

p Phase2
n Nettipohjainen hakemus
n Deadlinet 16.6.2021 ja 6.10.2021, ensi vuonna todennäköisesti 4 hakua

p Haastattelu
n 10 minuutin esitys + 30 minuutin haastattelu
n Lopullinen päätös noin 2 viikon kuluttua



Eurostars
p 36 osallistujamaan (75 % rahoitus) ja EU:n (25 % rahoitus) yhteisrahoitteinen ohjelma

p Eurostars on suunnattu pk-yrityksille
n Tietyillä kriteereillä mukaan voi päästä myös suuria yrityksiä, tutkimuslaitoksia tai muita organisaatioita

p Eurostars rahoittaa tuotekehityshankkeita
n Kehitettävä tuote tai palvelu tulee olla markkinoilla 24 kuukauden päästä projektin päätyttyä

p Keskimääräinen läpimenoprosentti 25-35 %

p Kaksi hakua vuosittain
n Maaliskuu
n Syyskuu



Eurostars projekti
p Vähintään kaksi toisistaan riippumatonta osallistujaa kahdesta osallistujamaasta

p Yleensä 3-4 partneria

p Yleensä 2-3 maata

p Projektin kesto 12 – 36 kuukautta
n Keskimäärin 29 kuukautta

p Projektin budjetti 1-3 M€
n Keskimäärin 1.4 M€ budjetti
n Teoreettisesti ei ylärajaa

p Yleensä 50% avustus pk-yrityksille
n Jokaisella osallistujamaalla on omat ehdot
n Pk-yritysten rahoitus on 40 - 75 % avustus
n Suurille yrityksille, tutkimuslaitoksille ja muille organisaatiolle on omat prosentit
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EU hakemuspalveluita vuodesta 2014

Yli 50 hyväksyttyä EU hakemusta (Success rate ~ 50 %)

Accelerator, Eurostars, Erasmus+, Life+, RIA, IA, CSA, Creative 
Europe, EuropeAid, REC
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