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Mitä Tekes tekee?
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Kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan
• Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat

Rahoittaa tutkimus- ja kehitystyötä ja innovaatiotoimintaa
• vuosittainen rahoitus noin 600 miljoonaa euroa

Luo verkostoja
• pienet yritykset – suuret yritykset
• teollisuus – tutkimus
• julkinen – yksityinen
• alueellinen – kansallinen – globaali



Tulevaisuuden mahdollisuudet
kiteytyvät sisällöllisissä painopisteissä

Tekes suuntaa noin puolet rahoituksestaan painopisteisiin Tekesin
ohjelmien, strategisten tutkimusavausten ja SHOKien
tutkimusohjelmien kautta.

Ratkaisukeskeiset palvelut ja
aineettomat sisällöt arvonluojina

Liiketoiminta globaaleissa
arvoverkoissa

Digitaalisuus palvelujen ja
tuotannon uudistajana

Luonnonvarat
ja kestävä

talous

Älykäs
rakennettu

elinympäristö

Elin-
voimainen
ihminen
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Tekesin rahoitus on avustusta tai
lainaa

Rahoitamme osan projektin kustannuksista. Saadakseen Tekesin rahoitusta
yrityksellä täytyy olla edellytykset oman rahoitusosuutensa järjestämiseen.

Avustus,
Maksetaan kustannusten toteutumisen
tahdissa
• Pk-yrityksille yleensä 35% tai 50%
• Suurille yrityksille 25% tai 35%
• Julkinen tutkimus 60 tai 70%

Laina,
riskilainaa ilman vakuutta,
josta osa voidaan maksaa etukäteen
• Pk-yrityksille yleensä 50% tai 70%



• Tekes rahoittaa julkisten hankintojen suunnittelua, kun
tähtäimessä on palvelun ja toiminnan uudistaminen.
Rahoitus on tyypillisesti 50 prosenttia projektin
kokonaiskustannuksista.

• Kohderyhmänä ovat julkiset hankintayksiköt

• Hankinnan kokoluokka oltava sellainen, että sillä on
vaikutuksia toimialan kehittämiseen vähintäänkin
alueellisesti

• Hankintaa valmistelevan projektin kokoluokka
tyypillisesti 100 000 – 200 000 euroa

Rahoitusta hankintojen kehittämiseen
Innovatiiviset julkiset hankinnat



Tekes ja aurinkoenergia



Rahoitusta
Tapahtumia

Aurinkoenergia Suomessa ja EU:ssa, missä mennään? Tekes,
28.4.2011
Aurinkoenergian suurtapahtuma 8.12.2011, Finlandiatalo
Helsinki
Aurinkoenergiatyöpaja 21.6.2012, ABB Pitäjänmäki, Helsinki
Toiminnalliset materiaalit- ja Groove-ohjelmien
aurinkoenergiaseminaari 11.2.2013, Wanha Satama, Helsinki

Raportteja, matkoja, sparrausta
The Finnish Solar Cluster (Pöyry 03/2012)
Katalogi suomalaisista aurinkoenergiatoimijoista (04/2013)
Saksa, Kiina, Intia, Brasilia…
Jussi Savukoski, Jari Vepäläinen
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Solar Eranet – rahoitusta kv-yhteisprojekteille

EU SET Plan
Solar Electricity
Industry Initiative

Panostus aurinkoenergiaan
(PV, CSP)

Teollisuus määrittelee tarpeet,
komissio ja jäsenmaat tukevat
aloitetta. Tekes edustaa
Suomea

SOLAR.ERA-NET

Kansallisten rahoittajien
yhteisohjelma, jolla
rahoitetaan SET Planin
mukaisia aurinkoenergia-
projekteja

Teollisuusvetoisia
kansainvälisiä

aurinkoenergia-
projekteja

Komission rahoituskeinot:
7 puiteohjelma, IIEE, EIB…

M-Eranet: in July



Solar Eranet - aikataulu, periaatteet
Teollisuusvetoisia hankkeita, aiheina PV ja CSP
Minimi 2 partneria eri maista. Kaikki rahoittajat eivät ole mukana kaikissa
otsikoissa, rahoituskriteerit vaihtelevat maittain. Tekesin normaalit
rahoituskäytännöt
Aikataulu:
• Aiehakemukset: 15.5 (2-6 sivua). Parhaat hakemukset kutsutaan

jatkokierrokselle. Tiedot hakijoille kesä/heinäkuun vaihteessa
• Varsinaiset hakemukset 2.10.
• Rahoituspäätökset joulu/tammikuu, projektit käyntiin 2014
Lisäksi: NER-haku, Horizon 2020 (2014 )



Otsikot 2013

PV1 Innovative processes for inorganic thin-film cells & modules
PV2 Dedicated modules for BIPV
PV3 Grid integration and large-scale deployment of PV
PV4 High efficiency PV modules based on next generation crystalline
silicon solar cells
PV5 Solar glass and encapsulation materials

CSP1 Cost reduction and efficiency increase in components
CSP2 Dispatchability through storage and hybridization with
conventional or renewable sources
CSP3 New fluids for STE plants
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SOLAR-ERA.NET call
15 partners
12 Meur

Only SEII

Source: Marcel Gutchner

SOLAR-ERA.NET

Mukana olevat rahoittajat/maat





Asiakkaiden tuloksia



Pinnoitevalmistaja Beneq on valmiina kasvuun
Beneq Oy
Idea
Yhtiö on kehittänyt teknologioita, joilla voidaan tehdä entistä
parempia pinnoitteita. Pinnoitteet johtavat esimerkiksi
erinomaisesti sähköä ja läpäisevät valoa tai ne voivat estää
nesteiden ja kaasujen läpäisyn.

Vaikutus
Pinnoitteille on löydetty teollisia sovelluskohteita mm.
aurinkokennoissa sekä OLED-näytöissä ja -valaisimissa.
Beneq on yhdessä kumppaniensa kanssa kehittänyt
kaupallistettuja konsepteja, joilla on lupaavat markkinat
erityisesti Aasiassa. Beneq sai vuonna 2012 Tasavallan
presidentin kansainvälistymispalkinnon.
Tekesin rooli
Tekes on rahoittanut vuodesta 2006 lähtien useita Beneqin t&k-
hankkeita FinNano-, Toiminnalliset materiaalit- ja Groove-
ohjelmien kautta. Tekesin rooli on ollut Beneqille ratkaiseva
etenkin teknologioiden skaalausvaiheessa.
www.beneq.com
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Nanopinnoite tehostaa aurinkokeräintä

Savo-Solar Oy
Idea
Uuden sukupolven nanopinnoitetut aurinkokeräimet

Vaikutus
Lämmönsiirto paranee ja energian hukka
pienenee, koska vesi kiertää itse absorberissa,
eikä siihen liitetyissä putkissa

Tekesin rooli
Toiminnalliset materiaalit -ohjelman tarjoama
tutkimusyhteistyö
Rahoitus

www.savo-solar.fi
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Kuparijulkisivu kätkee aurinkolämpökeräimet
Aurubis Finland Oy

Idea
Kuparijulkisivuun integroituva aurinkolämpöjärjestelmä

Vaikutus
Aurinkoenergiajärjestelmän elinkaari piteni 40 vuoteen.
Julkisivuun upotettu järjestelmä soveltuu sellaisiin
kohteisiin, joihin tavalliset keräimet eivät käy.

Tekesin rooli
Ilman Toiminnalliset materiaalit –ohjelmaa ja siinä tehtyjä
mittauksia tuotetta ei olisi olemassa.
Pilotti rakennettiin Kestävä yhdyskunta -ohjelmassa
Tekes auttanut verkostoitumaan ja löytämään asiantuntija-
yhteistyökumppaneita.

www.aurubis.com
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Nollaenergiarakentaminen onnistuu myös
Pohjolassa
VTT ja Järvenpään Mestariasunnot Oy

Idea
Teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti optimaalinen
konsepti nollaenergiarakentamiseen sekä ARA-tuotantoon
soveltuva malli.

Vaikutus
Järvenpään nollaenergiatalon hoitokustannukset ovat
pienemmät kuin vastaavan matalaenergiatalon. Talo
tuottaa sähköä verkkoon ja lämpöenergiaa naapuritaloihin.

Tekesin rooli
Tekesin tuki mahdollisti hankkeen, joka toi yhteen alan suunnittelijoita ja
toteuttajia, vahvisti heidän osaamistaan ja antoi työkaluja
energiatehokkaiden rakennushankkeiden kokonaisuuksien hallintaan.
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KIITOS !
Tekes jakaa kasvun ja uudistumisen riskiä

www.tekes.fi
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