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Mitä EU-rahoitusneuvontapalvelu tarjoaa?

EU-rahoituksen kansallista hyödyntämistä voidaan edesauttaa paremmalla tiedonjaolla tarjolla 
olevista rahoitustuotteista. Neuvontapalvelu vastaa tähän tarpeeseen sivujensa ja tapahtumien 
kautta (www.eurahoitusneuvonta.fi) sekä tarjoamalla hankekohtaista neuvontaa ohjelmista ja 
välineistä yhdessä verkostonsa kanssa. 

Palvelu tarjoaa:

• Keskitettyä tietoa kaikista EU:n rahoitusohjelmista- ja välineistä verkkosivuilla

• Ensimmäisen yhteyspisteen EU:n rahoituksesta kiinnostuneille tahoille

• Kumppanin EU-rahoitusta käsittelevien tilaisuuksien järjestämiseen niin alueellisella kuin 
valtakunnallisellakin tasolla

Kenelle:

• Palvelu on tarkoitettu niin yrityksille, tutkimuslaitoksille kuin viranomaisille ja muille EU-
rahoituksen hyödyntämisestä kiinnostuneille tahoille. Neuvomme myös yksityisiä EU-
rahoituksen konsultteja, emme kilpaile markkinan kanssa vaan haluamme tukea sitä.

http://www.eurahoitusneuvonta.fi/
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Neuvomme EU:n rahoituksesta 
EUTI & NCP:t – Horisontti Eurooppa -ohjelman 
julkiset neuvontapalvelut

• EUTI on ohjelman toteutuksen asiantuntija; 
tarjoaa käytännön opastusta ja koulutusta 
HE-ohjelman toiminnasta ja osallistumisen 
yksityiskohdista

• NCP-yhteyshenkilö on Horisontti Euroopan 
työohjelmien  substanssiasiantuntija; 
neuvoo hakutekstien lukemisessa, 
hakemusten valmistelussa ja arvioinnissa

• Ota yhteyttä kun halua tietää Horisontti 
Euroopasta ja osallistumismahdollisuuksista:

• www.horisonttieurooppa.fi
 Miten voimme auttaa tai
EUTI@businessfinland.fi

EU-rahoitusneuvontapalvelu

• Yleistason neuvontaa kaikista EU-
rahoitusvaihtoehdoista tuotettuna 

yhteistyössä EU-rahoitusohjelmien 

kansallisten vastuutahojen kanssa

• Temaattisia, ohjelmien rajat ylittäviä 

tapahtumakokonaisuuksia

• Asiakasyhteydenotot verkkosivujen 

kautta 

www.eurahoitusneuvonta.fi/yhteystiedot

tai info@eurahoitusneuvonta.fi

http://www.horisonttieurooppa.fi/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-eurooppa/miten-voimme-auttaa
mailto:EUTI@businessfinland.fi
https://www.eurahoitusneuvonta.fi/yhteystiedot
mailto:info@eurahoitusneuvonta.fi


Yhteydenottokanavat

EU-rahoitusneuvontapalvelu tarjoaa useita 

yhteydenottokanavia asiakkaille:

• Neuvonta-aika on varattavissa suoraan 

yhteydenottolomakkeella

• Yleissähköpostiosoite info@eurahoitusneuvonta.fi

palvelee kaikissa EU-rahoitukseen liittyvissä 

kysymyksissä, puhujapyynnöissä ja muissa asioissa

• www.eurahoitusneuvonta.fi -verkkosivuilla kattava 

asiantuntijoiden yhteystietoluettelo

ohjelmaspesifeihin kysymyksiin

• Asiantuntijat ovat tavoitettavissa suorista 

sähköpostiosoitteista sekä puhelimitse (kts. 

seuraava dia)

mailto:info@eurahoitusneuvonta.fi
http://www.eurahoitusneuvonta.fi/


@EUrahoitusEU-rahoitusneuvonta

EU-rahoitusneuvontapalvelu
Toimii valtakunnallisena EU-rahoitustietoa kokoavana ja 
jakavana pisteenä. Palvelusta vastaavat henkilöt:

Veera Koskinen
Avustukset & tapahtumat

veera.koskinen@businessfinland.fi

+358 50 476 9929

Markku 
PekonenAvustukset & viestintä

markku.pekonen@businessfinland.fi

+358 44 3733 668

Valtteri Vento
Markkinaehtoinen rahoitus

valtteri.vento@businessfinland.fi

+358 50 3365 829



Lopuksi: Tapahtumat 2021

Ajankohta Tapahtuma

Marraskuu Teema: Yhteiskunta ja ihmiset

Joulukuu Teema: Hyvinvointi

Tapahtumat ja ilmoittautuminen: https://www.eurahoitusneuvonta.fi/ajankohtaista

https://www.eurahoitusneuvonta.fi/ajankohtaista


Kiitos & tervetuloa asiakkaaksi

www.eurahoitusneuvonta.fi

Twitter @EUrahoitus

info@eurahoitusneuvonta.fi

http://www.eurahoitusneuvonta.fi/
mailto:info@eurahoitusneuvonta.fi

