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• COSME 

• COST 

• ERASMUS+ 

• Eurostars 

• EURAKA 

• Fast Track to Innovation 

• Horisontti 2020 

• Horisontti 2020 -ohjelman pk-
instrumentti 

• JTI Bio-based Industries Consortium 

• Kansalaisten Eurooppa 

• EU:n terveysalan toimintaohjelma 

• LIFE 

• Luova Eurooppa 

• Oikeusohjelma 

• Perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelma 

• Työllisyyttä ja sosiaalisia 
innovaatioita koskeva EU-ohjelma 
(EaSI) 

• Verkkojen Eurooppa (CEF) 

• Interreg Europa 

• YM erillisiä hakuja 
 

EU erillisrahastot 

http://www.eastnorth.fi/hankerahoitus/erillisrahastot_listattuna/cosme
http://www.eastnorth.fi/hankerahoitus/erillisrahastot_listattuna/cost
http://www.eastnorth.fi/hankerahoitus/erillisrahastot_listattuna/erasmus
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/verkostot/eurooppalaiset-ohjelmat/eurostars/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/verkostot/eurooppalaiset-ohjelmat/EUREKA/
http://www.eastnorth.fi/hankerahoitus/erillisrahastot_listattuna/fast_track_to_innovation
http://www.eastnorth.fi/hankerahoitus/erillisrahastot_listattuna/horisontti_2020
https://www.horisontti2020.fi/horisontti-2020/teollisuuden-johtoasema/innovointi-pienissa-ja-keskisuurissa-yrityksissa/
https://www.horisontti2020.fi/horisontti-2020/teollisuuden-johtoasema/innovointi-pienissa-ja-keskisuurissa-yrityksissa/
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https://www.horisontti2020.fi/horisontti-2020/teollisuuden-johtoasema/innovointi-pienissa-ja-keskisuurissa-yrityksissa/
https://www.horisontti2020.fi/horisontti-2020/teollisuuden-johtoasema/innovointi-pienissa-ja-keskisuurissa-yrityksissa/
http://www.eastnorth.fi/hankerahoitus/erillisrahastot_listattuna/jti_bio-based_industries_consortium
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http://www.eastnorth.fi/hankerahoitus/erillisrahastot_listattuna/jti_bio-based_industries_consortium
http://www.eastnorth.fi/hankerahoitus/erillisrahastot_listattuna/kansalaisten_eurooppa
http://www.eastnorth.fi/hankerahoitus/erillisrahastot_listattuna/eun_terveysalan_toimintaohjelma
http://www.eastnorth.fi/hankerahoitus/erillisrahastot_listattuna/life
http://www.eastnorth.fi/hankerahoitus/erillisrahastot_listattuna/luova_eurooppa
http://www.eastnorth.fi/hankerahoitus/erillisrahastot_listattuna/oikeusohjelma
http://www.eastnorth.fi/hankerahoitus/erillisrahastot_listattuna/perusoikeus-_tasa-arvo-_ja_kansalaisuusohjelma
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http://www.eastnorth.fi/hankerahoitus/erillisrahastot_listattuna/ty%C3%B6llisyytt%C3%A4_ja_sosiaalisia_innovaatioita_koskeva_eu-ohjelma_easi
http://www.eastnorth.fi/hankerahoitus/erillisrahastot_listattuna/ty%C3%B6llisyytt%C3%A4_ja_sosiaalisia_innovaatioita_koskeva_eu-ohjelma_easi
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http://www.eastnorth.fi/hankerahoitus/erillisrahastot_listattuna/verkkojen_eurooppa_cef
http://www.eastnorth.fi/hankerahoitus/erillisrahastot_listattuna/verkkojen_eurooppa_cef
https://www.interregeurope.eu/about-us/
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Lapin Talouden kasvun pilarit 
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Lapin - Talouden kasvun pilarit 



EU - Teollisuuden ekosysteemi  



• Panostusta Lapin asemaan EU pelikentällä – mukana kartassa 

– AS luo pohjan yhteiselle strategiselle lähestymistavalla  

– Vastuun ottaminen oman alueen kehittämisestä 

– Erilaisten ”KV-tarpeiden ja osaamisten tunnistaminen” 

– Parastaminen Lobbaus suoraan Brysselissä –  todellista vaikuttamista 

– Lappi johtaa EU kaivannaisalueiden yhteistyötä 

– FEM , OECD ym tukemassa kasvua 

• Mukana rahoituksen jakamisessa – erillisrahoituksen kotouttaminen Lappiin 

– Mukana EU tason ”temaattisissa verkostoissa” 

– Synerginen rahoitusajattelu 

– H2020/Cosme/Interreg EU tukemaan kaivannaisteollisuuden kehitystä 

– ESIF investointirahoituksen potentiaali Lappiin  
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Arctic Smartness -klusterit 



Klusterit lisäämässä 
kilpailukykyä 



Arctic Smartness 

Lappi on EU:n innovatiivisin 
harvaan asuttu alue 

VISIO 

KEHITTÄMIS- 
TAVOITE 

Lappi klusterit EU-toimijoita 
PK-yritykset mukana kv-toimissa 

ASE osaamiskeskittymä tukee klustereiden 
kehittymistä ja kansainvälistymistä 

TAVOITE 

TULOKSET 
Klusterit edenneet kehitysvaiheissaan 3 tasoa 
TKI-osaamiskeskittymä muotoutunut  
Klusterilähtöinen KV-toiminta kehittynyt 

TOIMEN-
PITEET 

Lappi Euroopan arktinen johtotähti  

Toteuttaa Lapin älykkään erikoistumisen kärkitoimia, 
klusteriperusteista kehitystä, vahvan aluelähtöisen TKI- 
pohjan rakentamista ja Lapin profiloitumista innovatiivisena 
alueena EU-yhteistyössä 



Mitä seuraavaksi? 

• Arctic Investment Platform 

• European Cluster of Excellence,  

• Industrial transition –pilottialue  

• H2020 – Pk yritykset 

– PK Instrumentti  lappiliset nostot 

– InnoSup kiertotalous, matkailu 

– H2020 – nostot  bioenergia, biotalous laajemmin 

• Interreg Europa hankkeet 

• AS yhteistyömallin vahvistaminen 
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