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Pohjois-Pohjanmaan tutkimus-,
kehittämis- ja innovaatiotoiminta ja
kansainvälistymisen mahdollisuudet

esiteltiin 6.10.2020 pidetyssä
webinaarissa

Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen TKI-
toimijat esittelivät elinkeinoelämää tukevaa
toimintaansa koko päivän kestävässä webinaarissa
6.10.2020. Osallistujia oli laajasti  eri kohderyhmistä ja
esitykset herättivät kiinnostusta ja keskustelua.

Keskustelussa nousi esiin etenkin tiedon jakamisen
tarve. Alueella tehdään paljon elinkeinolähtöistä TKI-
toimintaa, mutta tieto siitä leviää liian hitaasti.
Yhteinen näkemys oli, että alueella tulisi tuottaa
esittelymateriaalia, joka tarjoaisi yrityksille selkeän
kuvan tarjolla olevista palveluista.

Päivän esitysmateriaalit löytyvät TÄÄLTÄ.

https://ppliitto-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gitte_merilainen_pohjois-pohjanmaa_fi/EshsEqZUD-JIhQ9cMbZ7-YgBXbsu9y-VLTM1OPFG1QZO6Q?e=iRtVo4
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Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kansainvälisyyden kehittäminen
Kehittämisyhtiöiden tapaamiset jatkuvat

Hankkeeseen suunnitellut kehittämisyhtiöiden
tapaamiset jatkuvat. Keväällä 2020 tapaamisia
ehdittiin pitää Iissä, Kuusamossa ja Oulussa, mutta
pandemiatilanteen vuoksi tapaamisia päätettiin
lykätä myöhemmäksi. Vallitsevassa tilanteessa
tapaamiset tullaan toteuttamaan etäyhteyksiä
hyödyntämällä.

Tapaamisten tarkoituksena on päivittää Pohjois-
Pohjanmaan liiton tilannekuvaa alueen
elinkeinoelämästä ja kansainvälistymiseen liittyvistä
suunnitelmista. Tarkoitus on myös kertoa Pohjois-
Pohjanmaan liitossa käynnissä olevista toimenpiteistä,

joilla voidaan tukea kansainvälistymis-pyrkimyksissä.

Ensimmäisellä avoimella haulla DigiCirc -haussa
valitaan 15 tiimiä, joihin kuuluu vähintään 2 pk-

yritystä / start-upia, jotka kehittävät innovatiivisia
ratkaisuja kaupunkien kiertotalouden haasteisiin.

Hakuun voi osallistua jossain seuraavista teemoista: 1)
autonomiset kaupungit, 2) jätteen käsittely, 3) kestävä
kulutus ja 4) koulutus . Yrityksille annetaan
mahdollisuus käyttää DigiCirc Matchmaking -alustaa
etsimään muita yrityksiä, jos he tarvitsevat
kumppania tiimin rakentamiseen.

Valitut hankkeet saavat suoraa rahoitusta enintään
20 000 euroa ja osallistuvat intensiiviseen ja
innovatiiviseen 12 viikkoa kestävään innovaatioiden
tukiohjelmaan, jossa tehdään liiketoiminta-

suunnitelma ja kehitetään tuotetta tai palvelua
(Vaihe 1). Toisessa vaiheessa testataan ratkaisun
toimuvuutta simuloidussa ympäristössä ja
valmistellaan kaupallistamisstrategia. Ohjelman
lopussa valitaan viisi hanketta, joille myönnetään 100
000 euron lisärahoitus. 

Lisätiedot: Gitte Meriläinen, 040 685 4053

Haku umpeutuu 14.1.2021
Hankkeen www-sivut: https://digicirc.eu/circular-cities

Rahoitusta kiertotalouden alan pk- ja 

 start-up -yrityksille: DigiCirc

Kansainvälisiä rahoitushakuja
ClusterXChange yhdistää ekosysteemit

ja
kaupungit

Haun tavoitteena on klusteriorganisaatioiden ja
niiden jäsenten yhteistyön, verkostoitumisen ja
oppimisen tehostaminen sekä erikoistuneiden
yritystukipalvelujen ammattimaisuuden lisääminen.

Hankkeissa edistetään siteiden vahvistumista
Euroopan ekosysteemien ja kaupunkien välillä. 

 Haulla tuetaan kestävää alueiden välistä
kumppanuusprosessia ja yhteisiä toimia strategisen
yhteistyön tekemiseksi teollisuuden eri aloilla.,

Etusijalla ovat hankkeet, jotka liittyvät teollisuuden
nykyaikaistamiseen ja niiden liiketoimintaympäristön
parantamiseen ja  työvoiman kehittämiseen.

Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen
kansainvälisyyden kehittäminen -hanke kartoittaa
hausta kiinnostuneille mahdollisia kumppani-
klustereita.

Lisätiedot: Gitte Meriläinen, 040 685 4053 

Haku umpeutuu: 2.2.2021
Haun www-sivut: LINKKI

https://digicirc.eu/circular-cities/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cluster-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

