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Svensk-finsk nätverksdag inom IKT och 
digitalisering  2018-02-14 i Helsingfors 
Arrangör: Vinnova och Tekes  
Innovaatiorahoituskeskus Tekes,  
Porkalagatan 1, Helsingfors, Tekes TF-talo   
Karta: https://goo.gl/maps/gmqCMFTNmjt  
 

Länk till Vinnova:   http://www.vinnova.se/kalenderhandelser/2017/12/svensk-finsk-natverksdag-
inom-ikt-och-digitalisering     

      
Anmäl dig senast den 13 feb:   
https://tapahtumat.tekes.fi/event/sweden_finland/registration  
 
De finska och svenska innovationsmyndigheterna Tekes och 
Vinnova arrangerar en gemensam nätverksdag för att 
identifiera potentiella europeiska projektförslag. 

Projektförslagen ska rymmas inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) 
och digitaliseringsområdet med finländskt och svenskt deltagande. De kan vara 
riktade mot EUREKA-klustren ITEA 3, Celtic-Plus och Euripides2 samt EU-
programmen Ecsel, Horisont 2020 eller andra internationella forsknings- och 
innovationsprogram. 

Under denna dag kommer du att få mer information om finansiering inom ovan 
nämnda program och det kommer också att finnas möjlighet att pitcha projektidéer. 
Dessutom finns det gott om tid för att diskutera projektförslag och för att börja 
bygga projektkonsortier. 

Program och länk till anmälan hittar du på Tekes webbplats genom att klicka på 
"Anmäl dig här" på denna sida.  

FRÅGOR? 
Om du har frågor kring nätverksdagen är du välkommmen att kontakta oss. 
Andreas Allström 

Handläggare 
+46 8 473 30 93 
andreas.allstrom@vinnova.se  
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Sweden – Finland joint ICT/Digitalisation 
project planning workshop 
 
Time: Wednesday 14th February 2018 at 12-16 

Place: Tekes TF-talo, Sora (Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki) 

Workshop for identifying bilateral and European projects to ECSEL, EUREKA, ITEA3, Celtic Plus, 
Euripides2, PENTA, H2020 or other ICT/Digitalisation research and development public funding calls 
 
Goals: 
To identify Swedish-Finnish (and/or Swedish only, Finnish only) project proposals to European calls in 
ICT/digitalisation themes. Good possibilities for building project proposals and industrial consortia 
through pitches and workgroups. Funding info and guidance directly from Vinnova and Tekes. 

11:45 Registration, coffee 

12:00 Welcome: ECSEL, EUREKA, ITEA3, Celtic Plus, Euripides2 and H2020: Vinnova, Tekes 

12:10 Finnish funding rules and decision process: Tekes 

12:20 Swedish funding rules and decision process: Vinnova 

12:30 Project idea pitches, workgroup formation, parallel workgroup sessions with more coffee 
 Present project ideas in max 5 min (‘elevator pitch’) 
 Check interest and identify possible clustering of project ideas 
 Discussions in small workgroups to form rough Project Outline ideas, consortia and workplan 
 Discussions with Tekes and Vinnova about funding issues 

15:00 Project Outline ideas presentations: All in plenum 

16:00 Closure (Tekes and Vinnova stays till 16:30) 

List of Participants: https://tapahtumat.tekes.fi/tapahtuma/sweden_finland/participants  

 


