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Structure and objectives

•
•
•
•
•

To accelerate the development of technology base towards commercialization from 2015
Bring recources together (Industry - research community)
Focus to industrial’s need and expectations
MAIP  Budgets, activity type and application area
AIP  Specific topics for calls

Members:
•
Industry Grouping – New-IG (6 seats)
•
European Commission (5 seats)
•
Research Grouping - N.ERGHY (1 seat)
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Multia annual implementation plan (MAIP)
Yearly Budget for Calls
Sum: 450 Mio. EUR
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By Activity Type

By Application Area
Cross-Cutting
Activities (6-8%)
Early Markets
(12-14%)

Stationary Power Generation &
CHP (34-37%)

Support Actions
(9-11%)

Long-Term & Breakthrough
Research (13-15%)

Transportation &
Refuelling infrastructure
(32-36%)

Hydrogen Production &
Distribution (10-12%)

Demonstration
(41-46%)

Research & Technological
Development (31-35%)

03/09/2012

Henkilökohtaisia kokemuksia FCH JU:sta
• Miksi osallistua?
• ~ 50%:n rahoitus EU:lta työhön jonka tekisi joka tapauksessa
• Suuremman tutkimuskokonaisuuden tulokset omaan käyttöön
• Löytää todelliset osaajat  partnereita omaan businekseen
• Joskus jopa hauskaa
• Hakuun voi osallistua yritykset, yliopistot ja tutkimuslaitokset
• Ei tarvitse välttämättä olla IG:n tai RG:n jäsen
• MAIP ja AIP tärkeitä
• 50/50-periaate (Muut/EU)
• Maantieteellinen jakauma (vähintään kolme maata)
• Ensisijaisen tärkeää on löytää hyvä konsortio
• Tutustuttava ihmisiin (ei sähköpostilla)
• Löydettävä oikeat tekijät
• Konsortioiden koko 5-20 partneria
• Oltava hyvissä ajoin liikkeellä
• VTT osaa ja haluaa auttaa
• Itse osallistuessa
• Joustava asenne - aina ei mene kuin elokuvissa
• Suomalainen jämpti tapa arvossa - tehdään se mitä on luvattu & ei luvata liikoja
• Byrokratian määrää partnereille yleensä liioitellaan
• Koordinaattori hoitaa yleensä kaiken (ääni EU:n suuntaan)
• Taloushallinta ja seuranta oltava kunnossa
• Uusi ja viimeisin haku aukenee syys-lokakuussa 2012 ja sulkeutunee tammikuussa 2013
• Vaihtoehdot jatkolle - 8PO
• Toimintamalli auki mutta ”hommat” jatkunee varmasti
• Nykyinen malli
• Horizon 2020
• Jotain muuta
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Kysymyksiä ?
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