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INKA ja 6Aika -yhteishaku
 Tekes avaa suomalaisille yrityksille suunnatun rahoitushaun INKA- ja 6Aika-teemojen
kehittämiseen
 Haku koskee kansainvälistymistä suunnittelevia tai juuri kansainvälistymässä olevia
suomalaisia yrityksiä ja siihen voivat osallistua sekä yksittäiset yritykset että
yritysryhmät. Hakuun ovat tervetulleita yritykset myös muualta kuin
kuutoskaupungeista (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu).
 Tavoitteena löytää hankkeita jotka ratkaisevat älykkäiden kaupunkien haasteita ja
joissa luodaan markkinoille uusia innovaatioita.

 Kaupungit tarjoavat haussa yrityksille mahdollisuuksia tehdä pilotteja aidoissa
kaupunkiympäristöissä.
 Erityisesti Tekes kannustaa suunnittelemaan hankkeita, jotka edistävät pk-yritysten
kansainvälistymistä.
 Rahoitus Tekesin normaalien rahoitusehtojen mukaisesti
 Yritysten deadline hakemuksille on 10.6.2016

Painopisteet
 Älykkäät kaupunkiympäristöt - kaupunginosakehitys
 Kiertotalous ja teolliset symbioosit
 Sähköinen asiointipalvelumalli
 Terveys ja hyvinvointi

Älykkäästi ohjatusta
valaistuksesta
tehdään Suomelle
bisnestä
Idea: SenCity-hankkeessa valaistusinfrasta
tehdään palvelualusta, joka mahdollistaa
kaupunkitilalle älykkäästi ohjatun valaistuksen.
Kertynyttä dataa hyödynnetään muiden,
käyttäjälähtöisten palvelujen kehittämisessä.
Vaikutus: Uusia ratkaisuja testataan aidossa
kaupunkiympäristössä ja projektin tulokset ovat
monistettavissa Suomessa ja kansainvälisesti.
Hanke luo mahdollisuuksia uudenlaisten
kaupunkidataan perustuvien palvelujen
kehittämiselle .

Hankkeessa luodaan älykkään kaupungin
kehitysalustaa kasvuyritysten, suurten
yritysten, julkisen tutkimuksen sekä usean
kaupungin välisellä yhteistyöllä.
Kaupungeista hankkeessa ovat mukana
Helsinki, Lahti, Oulu, Raahe, Salo ja
Tampere. Ne tarjoavat aitoja
kaupunkiympäristössä olevia älykkään
katuvalaistuksen pilotointikohteita, joissa
yritykset voivat testata omia ratkaisujaan.
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Lappeenranta ottaa
hyödyn irti yritysten
ympäristöosaamisesta

Tarve: Lappeenrannassa on jo nyt korkea, 92
prosentin jätteiden hyödyntämisaste.
Tavoitteena on päästä lähelle sataa prosenttia
siten, että loppukin jätemateriaali saadaan
erilaisiksi jakeiksi ja sitä myötä uusiksi tuotteiksi.
Projekteja: Kompotek ja Premekon ovat
valmistelemassa pilottilaitosta, jonka avulla
käytetyt materiaalit muunnetaan raaka-aineiksi
ja jalostetaan uusiksi tuotteiksi. WP
Waterpumps Oy:n Kivisalmen vedensiirrin
ehkäisee samentumista ja leväkukintoja.
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Meillä on vahvaa yliopisto-osaamista,
kaupunki on kiinnostunut kestävästä
kehityksestä ja yrityksillä on
mielenkiintoisia tuotteita ja ratkaisuja.
Green Energy Showroom on
näyteikkuna mahdollisille kumppaneille
ja saamme sen avulla kaiken
osaamisen laajalti tietoisuuteen myös
kansainvälisesti.
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Tavoitteena kansainvälinen liiketoiminta
 Älykkään kaupungin haaste. Myös kansainvälinen tarve nähtävissä.
 Luodaan markkinoille uusi innovaatio.
 Pilotoinnista ratkaisu kaupungille ja yrityksille referenssi.
 Tavoitteena lopulta yritysten kansainvälinen liiketoiminta.

Tekesin rahoitus on lainaa tai avustusta
Laina (kehittämiseen ja pilotointiin)
 Enintään 70 % kustannuksista
 Vakuudetonta, matalakorkoinen
 Rahoituksesta voi saada 30 % jo projektin alussa
 Jos projekti epäonnistuu tai sen tuloksia ei voida hyödyntää liiketoiminnassa,
laina voidaan osittain muuttaa avustukseksi.

Avustus (tutkimukseen ja uuden tiedon luontiin)
 Enintään 50 % kustannuksista
 Avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella.
 Tekes rahoittaa avustuksella projekteja, joiden laajuus on vähintään
50 000 euroa

Mitä kustannuksia yritysten projekteihin voidaan
hyväksyä?
 Projekteissa hyväksytään tutkimukseen
ja kehitystyöhön ja pilotointiin liittyviä kustannuksia:
• Yrityksen omien työntekijöiden palkkoja

• Henkilösivu- ja yleiskustannuksia
• Matkakustannuksia
• Aine- ja tarvikekustannuksia
• Laitekustannuksia (usein poistoina)
• Ostettavia palveluja

 Tekes edellyttää työajan ja
kustannusten seurantaa projekteittain

Käytännön asiaa:
Hakuaika: ti 08.03.2016 - pe 10.06.2016
Hakemukset tehdään sähköisen asiointipalvelun kautta osoitteessa
www.tekes.fi/asiointi. Hakemuksessa tulee ilmoittaa kohdassa
projektin tiedot, että hakemus kuuluu Tekesin ohjelmaan nimeltä
INKA.

Päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään elo-syyskuussa
http://www.tekes.fi/nyt/hakuajat-2016/inka-ohjelman-ja-6aikakaupunkien-yhteishaku-yrityksille-alykkaiden-kaupunkien-haasteista/

