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1. Aiemmat projektikonsortiot
- Hyvät kokemukset
- Henkilökohtaiset kontaktit

2. Erilaiset kattojärjestöt
- Esimerkiksi CCAM (automaattiajaminen), 2ZERO (sähköinen liikenne); 

ERTICO (älyliikennehankkeet laajemmin); ECTRI (tutkimuslaitosten 
verkosto) jne.

3. Kotimaisen ”pilottisiten” ympärille rakentuva konsortion osa
- huom: tässäkin tapauksessa osa – eli EU-hanke on aina useamman 

jäsenvaltion yhteishanke, ei voi olla pelkkä kotimainen konsortio

Mitä kautta käytännössä?
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 2021 call ei ole vielä avautunut
• Valmistelut ovat olleet käynnissä jo 3–8 kk!

 Projektit käynnistyvät vasta n. 1 vuosi callin avautumisen jälkeen!

 Halukkuus osallistua kustannuksiin (rahoitusosuus ei koskaan 
100%

Käytännön eteneminen – osa 2
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Kannattaa olla aina ajoissa – ja miettiä, mikä on sellaista tekemistä, 
jolla on kansainvälinen ulottuvuus

• Perusteet konsortioon pääsemiseksi (referenssit!)
• Mielekästä tekemistä omalle organisaatiolle (tutkimus, tuotekehitys…)
• Käytettävissä olevat resurssit (valmistelu + tekeminen) – henkilöt ja 

tarvittava “infra”
• Haluttu rooli
• Tarvitaanko apua valmistelubyrokratiassa?

Mietittävää…
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 Callin tyyppi (CSA, RIA, IA) ja vaadittu TRL-taso
 Kokonaisbudjetti ja rahoitettavien määrä
 Miten oma tarjoama vastaa callin vaatimuksia. Huom: lue aina 

onko “vastattava johonkin näistä vai kaikkiin näistä”
• Konsortiotaso
• Oman tarjoaman sopiminen konsortioon

 Koordinointi/disseminointi yms. -> sama EC-rahoitus kuin muulla 
työllä

 Proposalin pituus: maksimipituus on ehdoton. Ylimenevät sivut 
jätetään armotta arvioimatta.

Kuinka lukea call-teksti ja ohjeet



How to participate in proposals? 

Last weeks – Final budget

Final week – Review of Proposal

0 days DEADLINE  (DL)

5 months from DL – EC Evaluation Report (ESR)

8 months from DL
Grant Agreement (GA) signed with EC and 
Consortium Agreement (CA) with the consortium

6- months to DL – Consortium building, NDA

5-2 months to DL – Face-to-Face meeting

4-2 months to DL – Input from Industry requested

2-1 months to DL – Changes to e.g. PoCs

1 month to DL – Budgeting activated

 Think about your strategy
 Connect to the network
 Find out funding opportunities
 Allocate time and resources

With help of your network partners!



VTT will help!

• International networks
• Strategic and tactical eye
• Expertise in technical content
• Possibility to influence call texts 
• Proposal writing techniques and skills
• Commitment to the proposal work
• Experience and manpower

TOP 1
VTT is the 

single largest 
EU funding 
recipient in 

Finland

2017, VTT  
partnered with 
131 Finnish 
companies 

(59 SMEs) in EU 
projects

TOP 4
In European

Research 
ranking *)

*) http://www.researchranking.org/ provides independent ranking based on European project database CORDIS (overall score, 2017)
http://www.researchranking.org/index.php?action=about

http://www.researchranking.org/index.php?action=about


Merja Penttinen
Merja.penttinen@vtt.fi
+358 40 554 6826

@VTTFinland www.vtt.fi
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