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OPPAAN ESITTELY 

Tässä oppaassa opastetaan hakemaan EU-rahoitusta EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtäviin 

projekteihin ja hankkeisiin. Opas on yleisluontoinen esitys. Mukana on myös tarkempia selvityksiä 

niistä maista, joiden kanssa Helsinki EU Officen sopimuskumppanit sekä heidän yhteistyötahot 

tekevät tai suunnittelevat yhteistyötä.  

Tarkimman ja ajantasaisimman tiedon rahoitusohjelmista ja -mahdollisuuksista saa aina kunkin 

maan EU-delegaatiosta. 

Lista Euroopan unionin delegaatioista 

Rahoitusta projekteihin EU:n ulkopuolisten maiden kanssa haetaan joko EU:n rahoitusohjelmista 

tai ulkosuhdehallinnon maantieteellisistä ja temaattisista rahoitusohjelmista. Ulkosuhdehallinnon 

rahoitus keskittyy pitkälti kehitysmaihin suunnattuun kehitysyhteistyöapuun ja 

naapuruuskumppaniapuun, johon ovat oikeutettuja EU:n lähinaapurit. Lisäksi 

ulkosuhdehallinnolla on kumppanuusinstrumentti (PI, Partnership Instrument), jolla rahoitetaan 

EU:n strategisia tavoitteita tukevia projekteja. Instrumentin kautta rahoitusta voidaan jakaa minkä 

tahansa maan kanssa tehtäviin projekteihin, jos projekti tukee EU:n strategisia tavoitteita. Erityisesti 

EU:n strategiset kumppanit tulee huomioida rahoitusta hakiessa kumppanuusinstrumentin kautta.  
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EU-RAHOITUSOHJELMAT ja EU:n ulkopuoliset maat 

Rahoitusohjelmista seuraaviin voivat osallistua hakijat EU:n ulkopuolelta: COSME, Creative 

Europe, EaSi, Erasmus+, Europe for Citizens, Eurostars, Health Programme, Horizon 2020, 

Interreg, LIFE, Urbact 3.  

Laajimmat rahoitusmahdollisuudet EU:n ulkopuolisille maille ovat Horisontti- ja Erasmus -

ohjelmissa. Alla ohjelmakohtaisesti lisätietoja, mitkä EU:n ulkopuoliset maat ovat oikeutettuja 

rahoitukseen eri ohjelmissa:  

COSME: 

Montenegro, Turkki, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Albania, Serbia, Bosnia ja 

Hertsegovina, Moldova, Armenia, Ukraina, Islanti 

Creative Europe: 

Norja, Islanti, Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro, entinen Jugoslavian tasavalta 

Makedonia, Serbia, Turkki 

EaSi:  

Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia, Turkki, Bosnia ja 

Hertsegovina, Kosovo 

Erasmus +:  

entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Islanti, Norja, Liechtenstein, Turkki, Albania, Bosnia ja 

Hertsegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia, Armenia, Azerbaidzan, Valko-Venäjä, Georgia, 

Moldova, Ukraina, Algeria, Egypti, Israel, Jordania, Libanon, Libya, Marokko, Palestiinalaisalue, 

Syyria, Tunisia, Venäjä, Sveitsi 

Lisäksi maailman kaikki muut valtiot voivat osallistua Erasmus+-ohjelman joihinkin osiin 

määriteltyjen ehtojen toteutuessa.  

Lisätietoja näistä rahoitusvaihtoehdoista löytyy ohjelmaoppaasta.  

Europe for Citizens:  

Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia 

Eurostars: 

Kanada, Islanti, Israel, Norja, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Sveitsi, Turkki 

Health Programme: 

Islanti, Norja, Serbia  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_en
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Horisontti 2020: 

Jotkut Horisontti-ohjelman rahoituspyynnöt vaativat nimenomaan hankekumppaneita EU:n 

ulkopuolisista maista.  

Horisontissa EU:n ulkopuoliset maat ovat kahdessa kategoriassa: maat jotka ovat automaattisesti 

oikeutettuja rahoitukseen ja maat jotka ovat oikeutettuja rahoitukseen tapauskohtaisesti. Maat jotka 

eivät ole automaattisesti oikeutettuja rahoitukseen voivat saada rahoitusta, jos: 

- On olemassa kahdenvälinen tieteellinen/teknologinen sopimus tai samanlainen järjestely 

EU:n ja rahoitusta hakevan valtion välillä. 

- Ehdotuspyynnössä mainitaan, että kyseiselle maalle voidaan myöntää rahoitusta.  

- Komissio tai muu rahoittava taho katsoo, että maan osallistuminen konsortioon tuo selkeitä, 

mitattavia ja osoitettavia hyötyjä.  

Kansainväliset järjestöt joiden jäseninä on EU-valtioita ovat automaattisesti oikeutettuja 

rahoitukseen.  

Jos maat eivät ole automaattisesti oikeutettuja Horisontti-rahoitukseen, ovat ne usein perustaneet 

omia rahoituskanavia, joiden kautta näiden maiden hankekumppanien on mahdollista hakea 

Horisontti-rahoitusta, näin on esimerkiksi Yhdysvaltain ja Brasilian kohdalla.  

Automaattisesti oikeutettuja rahoitukseen ovat: 

Merentakaiset alueet jotka eivät jäseniä: Anguilla, Aruba, Bermuda, Bonaire, Brittiläiset 

Neitsytsaaret, Cayman-saaret, Curacao, Falklandinsaaret, Ranskan Polynesia, Grönlanti, 

Montserrat, Uusi-Kaledonia, Pitcairn, Saba, Saint Barthelemy, Saint Helena, Saint Pierre & 

Miquelon, Sint Eustatius, Sint Marten, Turks- & Caicossaaret, Wallis & Futuna 

Valtiot: Afganistan, Albania, Algeria, Amerika Samoa, Angola, Argentiina, Armenia, Azerbaidzan, 

Bangladesh, Valko-Venäjä, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia ja Hertsegovina, Botswana, 

Burkina Faso, Burundi, Kambodza, Kamerun, Kap Verde, Keski-Afrikan tasavalta, Tsad, Chile, 

Kolumbia, Komorit, Kongon demokraattinen tasavalta, Kongon tasavalta, Costa Rica, 

Norsunluurannikko, Kuuba, Djibouti, Dominica, Dominikaaninen tasavalta, Ecuador, Egypti, El 

Salvador, Eritrea, Etiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, 

Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesia, Iran, Irak, Jamaika, Jordania, Kazakstan, 

Kenia, Kiribati, Etelä-Korea, Kosovo, Kirgisia, Laos, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, entinen 

Jugoslavian tasavalta Makedonia, Madagaskar, Malawi, Malesia, Malediivit, Mali, Marshallsaaret, 

Mauritania, Mauritius, Mikronesia, Moldova, Mongolia, Montenegro, Marokko, Mosambik, 

Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Palau, Palestiina, Panama, Papua-

Uusi-Guinea, Paraguay, Peru, Filippiinit, Ruanda, Samoa, Sao Tome ja Principe, Senegal, Serbia, 

Seychellit, Sierra Leone, Salomonsaaret, Somalia, Etelä-Afrikka, Etelä-Sudan, Sri Lanka, St. Kitts & 

Nevis, St. Lucia, St. Vincent ja Grenadiinit, Sudan, Surinam, Swazima, Syyria, Tadzikistan, Tansania, 

Thaimaa, Itä-Timor, Togo, Tonga, Tunisia, Turkki, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraina, 

Uzbekistan, Vanuatu, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Jemen, Sambia, Zimbabwe 
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Erillissopimuksia tehneet valtiot: 

Osarahoitus kattaa lähes kaikki temaattiset alueet: Kiina, Hong Kong, Macao, Etelä-Korea, Meksiko, 

Venäjä, Taiwan 

Osarahoitus kattaa joitain temaattisia alueita: Australia, Intia, Japani 

Alueellista osarahoitusta: Kanada, Brasilia 

Maat ilman osarahoitusmahdollisuutta: Yhdysvallat, Uusi-Seelanti 

 

Interreg:  

Norja, Sveitsi, Liechtenstein, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Albania, Montenegro, 

Serbia, Turkki, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, Algeria, Armenia, Azerbaidzhan, Valko-Venäjä, 

Egypti, Georgia, Israel, Jordania, Kazakstan, Libanon, Libya, Moldova, Marokko, Palestiinalaisalue, 

Venäjä, Syyria, Tunisia, Ukraina 

LIFE:  

Norja, Islanti, Liechtenstein, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Albania, Montenegro, 

Serbia, Turkki, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, Algeria, Armenia, Azerbaidzhan, Valko-Venäjä, 

Egypti, Georgia, Israel, Jordania, Kazakstan, Libanon, Libya, Moldova, Marokko, Palestiinalaisalue, 

Venäjä, Syyria, Tunisia, Ukraina, Sveitsi. Ohjelma voi myös rahoittaa projekteja muissa maissa, jos 

ne ovat välttämättömiä EU:n ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.  

Urbact 3:  

Norja, Sveitsi, IPA-rahoituksella (Avustus ennen jäsenyysneuvotteluja) Albania, entinen Jugoslavian 

tasavalta Makedonia, Serbia, Montenegro, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, Turkki, muut maat 

voivat osallistua omalla rahoituksella.  

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm
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EU:n ULKOSUHDEHALLINNON RAHOITUS 

EU:n ulkosuhdehallinnon apu jakautuu maantieteelliseen ja temaattiseen rahoitukseen.  

Maantieteellistä rahoitusta on sekä maakohtaisia että aluekohtaisia. Rahoitus keskittyy näille 

asetettujen kehitysprioriteettien ympärille. Komissio laatii strategisen suunnitelman jokaisen apua 

saavan maan kanssa. Suunnitelman pohjalta laaditaan prioriteetit ja suunnitelma rahan 

jakautumisesta prioriteettien kesken.  

Kehitysyhteistyöinstrumentti (DCI, Development Cooperation Instrument) kattaa rahoituksen 

ja yhteistyön kumppanimaiden ja – alueiden kanssa Latinalaisessa Amerikassa, Aasiassa, Keski-

Aasiassa, Lähi-idässä ja Etelä-Afrikassa. Koko Afrikkaa varten on olemassa Afrikan-laajuinen 

ohjelma (Pan-African Programme).  

Kehitysyhteistyöinstrumenttiin kuuluu myös kaksi temaattista ohjelmaa: 

Globaalit julkishyödykkeet ja haasteet (GPGC, Global Public Goods and Challenges) joka tukee 

ympäristöön ja ilmastonmuutokseen, kestävään energiaan, inhimilliseen kehitykseen, 

ruokaturvallisuuteen ja maatalouteen sekä siirtolaisuuteen liittyviä projekteja. 

Kansalaisyhteiskunta ja paikalliset viranomaiset (CSO-LA, Civil society organisations and 

local authorities) tukee kansalaisjärjestöjä ja paikallisviranomaisia.  

Rahaa kehitysyhteistyöinstrumentin ohjelmiin vuosille 2014-2020 on varattu seuraavasti: 11,8 

miljardia euroa maantieteellisiin ohjelmiin, 7 miljardia euroa instrumentin alaisiin temaattisiin 

ohjelmiin ja 845 miljoonaa euroa Afrikan-laajuiseen ohjelmaan.  

Eurooppalainen kehitysrahasto (EDF, European Development Fund) avustaa 79 maata 

Afrikassa, Karibialla ja Tyynellämerellä. Lisäksi tähän ryhmään kuuluvat EU:n merentakaiset alueet. 

Tarkoituksena on luoda taloudellista kasvua, kasvattaa inhimillistä pääomaa ja parantaa alueellista 

yhteistyötä. Kehitysrahastossa on vuosille 2014-2020  varoja 30,5 miljardia euroa.  

Avustus ennen jäsenyysneuvotteluja (IPA, Instrument for Pre-Accession Accistance II) tarjoaa 

avustusta maille, jotka tähtäävät EU-jäsenyyteen (entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Turkki, 

Albania, Serbia, Kosovo, Bosnia-Hertsegovina, Montenegro). Instrumenttia hallinnoi komission DG 

NEAR –pääosasto.  

Eurooppalainen naapuruusinstrumentti (ENI, European Neighbourhood Instrument) on 

Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusinstrumentti, joka kattaa yhteistyön eteläisen Välimeren 

(Algeria, Egypti, Libanon, Jordania, Israel, Marokko, Syyria, Tunisia, Palestiinalaisalue) ja itäisten 

kumppanuusmaiden kanssa (Armenia, Azerbaidzan, Valko-Venäjä, Georgia, Moldova, Ukraina) . Se 

pyrkii edistämään demokratiaa, ihmisoikeuksia, kestävää kehitystä ja siirtymistä kohti 

markkinataloutta. Instrumenttia hallinnoi komission DG NEAR – pääosasto. Jokaiselle maalle on 

laadittu oma kumppanuusohjelma ja lisäksi on laajempia temaattisia rahoitusohjelmia. 

Grönlanti-instrumentti (IfG, Instrument for Greenland) 

https://ec.europa.eu/europeaid/node/7432
https://ec.europa.eu/europeaid/node/1522
https://ec.europa.eu/europeaid/commision-implementing-decision-adopting-multiannual-indicative-programme-thematic-programme-global_en
http://ec.europa.eu/europeaid/multiannual-indicative-programme-civil-society-organisations-and-local-authorities-2014-2020_en
http://ec.europa.eu/europeaid/multiannual-indicative-programme-civil-society-organisations-and-local-authorities-2014-2020_en
https://ec.europa.eu/europeaid/node/1079
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm
https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp/8410/financing-the-enp_en
http://ec.europa.eu/europeaid/node/103468
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Temaattista rahoitusta jaetaan seuraavien instrumenttien kautta ja sitä voi käyttää 

yhdessä maantieteellisen rahoituksen kanssa.  

Eurooppalainen demokratian ja ihmisoikeuksien instrumentti (EIDHR, European Instrument for 

Democracy and Human Rights) edistää demokratiaa, oikeusvaltiota, ihmisoikeuksia ja 

perusvapauksia. Varoja rahoituskaudelle 2014-2020 on 1,3 miljardia euroa. 

Vakauden ja rauhan instrumentti (IcSP, Instrument contributing to Stability and Peace) auttaa 

estämään ja vastaa kriiseihin kumppanuusmaissa.  

Kumppanuusinstrumentti (PI, Partnership Instrument) pyrkii tukemaan EU:n globaaleja strategisia 

tavoitteita (kilpailukyky, tutkimus, innovaatiot, siirtolaisuus) sekä vastaamaan globaaleihin 

haasteisiin (energiaturvallisuus, ilmastonmuutos, ympäristöongelmat). Erityinen painopiste on 

Eurooppa 2020 – strategian tavoitteiden ajaminen globaalein keinoin. Myös kauppapolitiikka on 

tärkeä osa strategiaa. Ohjelma keskittyy erityisesti strategisesti tärkeisiin kumppanimaihin. Rahaa 

on varattu 954,8 miljoonaa euroa.  

Ydinturvallisuuden instrumentti (INSC, Instrument for Nuclear Safety Cooperation) edistää korkean 

tason turvallisuutta ydinenergiassa EU:n ulkopuolella.  

Lisäksi maantieteellisellä kehitysyhteistyöinstrumentilla on kaksi temaattista ohjelmaa, joista on 

kerrottu instrumentin yhteydessä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/europeaid/node/103464
http://ec.europa.eu/europeaid/node/7350
http://ec.europa.eu/europeaid/node/103466
http://ec.europa.eu/europeaid/node/13544
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EU:n STRATEGISET KUMPPANUUDET  

Euroopan unioni on pyrkinyt solmimaan strategisia kumppanuussuhteita globaalien toimijoiden 

kanssa. Strateginen kumppanuus ei ole tarkkaan määritelty sapluuna ja jokaisen kumppanivaltion 

kanssa EU on solminut erilaisia sopimuksia. Yleensä strategisiksi kumppaneiksi määritellään 

seuraavat kymmenen valtiota. EU kutsuu myös joitain alueita ja järjestöjä strategisiksi 

kumppaneiksi (Afrikan unioni, Välimeri & Lähi-itä, Latinalainen Amerikka, NATO) 

 

Brasilia (strateginen kumppanuus vuodesta 2010) 

Etelä-Afrikka (talouskumppanuussopimus vuodesta 2016, strateginen kumppanuus vuodesta 2007) 

Etelä-Korea (strateginen kumppanuus vuodesta 2010, vapaakauppasopimus vuodesta 2015)  

Intia (strateginen kumppanuus vuodesta 2004) 

Japani (strateginen kumppanuus vuodesta 2001) 

Kanada (vapaakauppasopimus vuodesta 2016) 

Kiina (strateginen kumppanuus vuodesta 2003) 

Meksiko (vapaakauppasopimus vuodesta 2000, strateginen kumppanuus vuodesta 2008) 

Venäjä (kumppanuus- ja yhteistyösopimus vuodesta 1997) 

Yhdysvallat (vapaakauppasopimusneuvottelut käynnissä)  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153915.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2010036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0470
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f95ad1a3-795e-4fb0-84e1-28351b99415c.0004.02/DOC_2&format=PDF
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2003/november/tradoc_114138.pdf
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BRASILIA  

Brasilian EU-delegaatio Yhteystiedot 

Brasilia on EU:lle tärkeä strateginen kumppani. Yhteistyösopimuksessa määritellään, että EU ja 

Brasilia työskentelevät yhdessä koskien ilmastonmuutosta, kestävää energiaa, köyhyyden vastaista 

taistelua, lähentymistä Mercosur-alueen kanssa ja tavoitellen vakautta ja vaurautta Latinalaisessa 

Amerikassa.  

Kolmasosa EU:n kaupasta Latinalaiseen Amerikkaan käydään Brasilian kanssa. EU on Brasilian 

tärkein kauppakumppani ja Brasilia on EU:n kymmenenneksi tärkein kauppakumppani. Brasilia on 

suurin maataloustuotteiden viejä Euroopan unioniin. Brasilia on melko suojattu markkina ja EU 

pyrkiikin jatkuvasti neuvottelemaan Brasilian kanssa tullien alentamisesta. Tällä hetkellä 

neuvotellaan myös EU:n ja Mercosur-alueen (Brasilia, Argentiina, Uruguay, Paraguay, Venezuela) 

välisestä vapaakauppasopimuksesta. Mahdollinen vapaakauppasopimus lisäisi merkittävästi 

kauppaa Brasilian ja EU:n välillä.  

EU:n kehitysrahasto (EDF) ei pidä Brasiliaa enää kehitysmaana, joten Brasilia ei ole oikeutettu 

maakohtaiseen rahoitukseen kaudella 2014–2020. Kuitenkin alueellisissa ja temaattisissa 

rahoitusohjelmissa Brasilia on edelleen tärkeä kumppani.  

Monissa rahoitusohjelmissa eurooppalaiset ja brasilialaiset kansalaisjärjestöt tekevät yhteistyötä 

paikallisviranomaisten kanssa. 

Brasilian maasivu kehitysyhteistyörahaston sivuilla  

Käynnissä olevia kehitysyhteistyöprojekteja 

 

Rahoitus Brasiliaan kulkee useiden eri instrumenttien kautta. Näitä ovat 

kehitysyhteistyöinstrumentti (DCI), Eurooppalainen demokratian ja ihmisoikeuksien instrumentti 

(EIDHR), kumppanuusinstrumentti (PI), Rauhan ja vakauden instrumentti (IcSP), 

Ydinturvallisuuden instrumentti (INSC). Lisäksi temaattiset ohjelmat ” Civil Society Organisations 

and Local Authorities” ja ” Global Public Goods and Challenges” ovat avoinna brasilialaisille 

hakijoille.  

Erityisenä painopisteenä EU:lla Brasiliassa on ollut yhteistyö kansalaisyhteiskunnan kanssa ja sen 

kehittäminen. Tätä varten on erityinen temaattinen Brasilian kansalaisyhteiskunnan tuki –ohjelma 

(Brazil Civil Society Support Program). Lisäksi yhteistyötä varten vuosille 2014-2017 on tehty 

tiekartta, jolla yhteistyötä brasilialaisen kansalaisyhteiskunnan kanssa halutaan jatkaa.  

 

 

https://eeas.europa.eu/delegations/brazil_en
https://eeas.europa.eu/delegations/brazil/area/contacts_en
http://ec.europa.eu/europeaid/countries/brazil_en
http://ec.europa.eu/europeaid/countries/brazil_en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=150217
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=150217
https://ec.europa.eu/europeaid/commision-implementing-decision-adopting-multiannual-indicative-programme-thematic-programme-global_en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=150217
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/brazil/documents/press_corner/news/resumoroteiro_en.pdf
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HORISONTTI 2020 

Tutkimusyhteistyössä Brasilian ja EU:n pääpainopistealueet ovat: viestintä- ja 

informaatioteknologia, merellinen tutkimus, biotalous, uusiutuva energia, terveys, nanoteknologia, 

tutkimusinfra, kestävä kehitys ja ilmastonmuutos  

Vaikka Brasilia ei ole oikeutettu automaattiseen Horisontti 2020-rahoitukseen, on joidenkin 

Brasilian osavaltioiden (Sao Paulo, Santa Catarina, Goias, Minas Gerais, Distrito Federal, Parana, 

Espirito Santo, Mato Grosso sekä CONFAP – Brazilian National Council of State Research) 

mahdollista osallistua Horisontti 2020 – projekteihin osavaltion omalla rahoituksella.  

Brasilian Horisontti 2020 - maasivu 

Avoinna olevat Brasiliaan keskittyvät haut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_brazil_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html#c,topics=topicFileName,callIdentifier,callTitle,identifier,title,description,tags,flags/s/Brazil/1/1/0&+title/desc
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ETELÄ-AFRIKKA 

EU:n delegaatio Etelä-Afrikassa. 

EU ja Etelä-Afrikka ovat tehneet strategisen kumppanuussopimuksen. Sopimuksen tavoitteena on 

vahvistaa dialogia ja tehdä yhteistyötä molemmille tärkeissä strategisissa tavoitteissa.  

Euroopan investointipankki on vuodesta 2004 tukenut taloutta Etelä-Afrikassa investoinneilla ja 

lainoilla yli 2,5 miljardilla eurolla. EU on Etelä-Afrikan suurin kauppakumppani. Kesäkuussa 2016 

allekirjoitettiin kauppasopimus EU:n sekä Etelä-Afrikan, Botswanan, Lesothon, Mosambikin, 

Namibian ja Swazimaan välillä, joka säätelee alueiden keskinäistä kauppaa. Sopimuksen nojalla 

suurimmista osasta maiden välisistä tulleista luovuttiin.  

Kehitysyhteistyöinstrumentin (DCI, Development Cooperation Instrument) kautta on vuosille 

2014–2020 varattu eteläafrikkalaisille projekteille 241 miljoonaa euroa. Yhteistyö keskittyy kolmen 

pääprioriteetin ympärille. Erityinen huomio kaikissa projekteissa kiinnitetään 

kansalaisyhteiskunnan osallistamiseen: 

1) Työpaikkojen luominen: Työttömyysprosentti Etelä-Afrikassa on 25 % ja nuorisotyöttömyys 

50 %. Rahoituksella tähdätään köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämiseen ja kestävän 

kasvun luomiseen.  

2) Koulutus, harjoittelu ja innovaatiot: Tähdätään ihmisten kouluttamiseen ja taitojen 

kehittämiseen työelämää varten. 

3) Kykenevän ja kehittyvän valtion luominen: Pyritään tukemaan valtion ja palveluiden 

kehittämistä ja sosiaalisen koheesion vahvistumista.  

Avainprojekteja ovat:  

LED (Local Economic Development) –projektit, joiden tarkoitus on vähentää köyhyyttä ja kehittää 

paikallistaloutta ja tasa-arvokehitystä kokeilemalla erilaisia mekanismeja paikallistasolla, jotka 

liittyvät erityisesti kansalaisten taitojen kehittämiseen työmarkkinoille sopiviksi. 

RCF (Risk Capital Facility), jonka tarkoitus on rahoittaa pk-yrityksiä, joiden omistajia ovat 

huonommassa yhteiskunnallisessa asemassa olevat kansalaiset.  

SPSP (Primary Education Sector Policy Support Programme) tähtää varhaiskasvatuksen ja –

koulutuksen parantamiseen kouluttamalla opettajia ja kehittämällä opetussuunnitelman 

täytäntöönpanoa.    

Etelä-Afrikan maakohtainen ohjelma 

Käynnissä olevat EU-rahoitteiset projektit 

Esimerkkiprojekteja 

 

https://eeas.europa.eu/delegations/south-africa/area/contacts_en
http://ec.europa.eu/europeaid/multi-annual-indicative-programme-south-africa-2014-2020_en
https://ec.europa.eu/europeaid/countries/south-africa_en?qt-node_tabs_country_=1#qt-node_tabs_country_
https://eeas.europa.eu/delegations/south-africa/search/site_en?f%5b0%5d=bundle%3Aeeas_news&f%5b1%5d=im_field_regions%3A120&f%5b2%5d=sm_field_article_type%3Acase-studies
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HORISONTTI 2020 

Etelä-Afrikka on yksi suurimmista Horisontti 2020 –ohjelman osallistujista EU:n ulkopuolelta. 

Huhtikuussa 2016 48 eteläafrikkalaista tutkimuslaitosta osallistui yhteensä 33:een Horisontti-

projektiin. Tiede- ja tutkmuskumppanuuden lippulaivahankkeita ovat: 

- EDCTP (The European and Developing Countries Clinical Trials Partnership), jossa EU 

pyrkii yhteistyössä useiden Afrikan maiden kanssa löytämään parempia lääkkeitä ja 

testausmenetelmiä HIV-virukseen, malariaan ja tuberkuloosiin. Tällä hetkellä ohjelma tukee 

196 tutkimusprojektia. 

- GEO (The Group on Earth Observations) keskittyy GEOSS-järjestelmän rakentamiseen ja 

parantamiseen. 

- SKA (Square Kilometer Array), jossa EU, Australia, Etelä-Afrikka ja monet muut maat 

rakentavat yhdessä SKA-radioteleskooppijärjestelmää.  

Tällä hetkellä käynnissä on tieteen ja teknologian yhteistyöprojekti RINEA. 

ESASTAP 2020–ohjelman kautta Etelä-Afrikka pyrkii tarjoamaan rahoitusta EU-projekteihin 

osallistuville eteläafrikkalaisille ja edistämään eurooppalaisten osallistumista erilaisiin projekteihin.  

Tiedeyhteistyön nettisivu 

Lisätietoja EU:n tiedeyhteistyöstä Etelä-Afrikan kanssa 

 

HYVÄ HALLINTO JA OIKEUSJÄRJESTELMÄ 

EU:n tuki on keskittynyt ihmisoikeuksiin ja hyvän hallintotavan tukemiseen. Etelä-Afrikan 

oikeusministeriön ja EU:n yhteinen Amarightza –ohjelma tarjoaa rahoitusta projekteille, jotka 

pyrkivät osallistamaan kansalaisia demokraattiseen järjestelmään sekä kehittämään 

kansalaisjärjestöjen toimintaa.  

 

EUROSTARS 

Etelä-afrikkalaiset hankekumppanit ovat myös oikeutettuja rahoitukseen Eurostars-ohjelman 

kautta. Lisätietoja. 

 

MUUT MAHDOLLISUUDET 

Eurooppalainen kauppakamari Etelä-Afrikassa 

http://www.edctp.org/
http://www.earthobservations.org/index.php
https://www.skatelescope.org/
http://www.rinea.org/en/index.php
http://www.esastap.org.za/funding/sa.php
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?pg=south_africa
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/science_and_technology_fact_sheet_1.pdf
http://www.amarightza.org.za/
https://www.eurostars-eureka.eu/countries/south-africa
http://www.euchamber.co.za/
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ETELÄ-KOREA 

EU:n Etelä-Korean delegaation yhteystiedot.  

Eteläkorealaisten kumppanien kanssa tehtäviin projekteihin on runsaasti rahoitusmahdollisuuksia 

niin EU:n rahoitusohjelmista kuin myös ulkosuhdehallinnon rahoituksesta.  

 

Esimerkkejä projekteista  

 

EU ja Etelä-Korea ovat olleet strategisia kumppaneita vuodesta 2010. Koulutus, tiede, teknologia ja 

ilmastonmuutos ovat tärkeitä yhteistyön aloja.  

Etelä-Korea on EU:n yhdeksänneksi suurin kauppakumppani. EU on Korean kolmanneksi suurin 

vientimarkkina. Maiden välillä on ollut voimassa oleva vapaakauppasopimus heinäkuusta 2011. 

Kaikki tullit, lukuun ottamatta joitain maataloustuotteita, poistettiin heinäkuussa 2016.  

Etelä-Korean kanssa tehdään erityisesti tutkimus ja kehitys – yhteistyötä ja tätä yhteistyötä on 

tarkoitus syventää jatkossa. Tärkeitä yhteistyön aloja ovat tieto- ja viestintäteknologia, 

nanoteknologia, terveys, energia ja satelliittipaikannus.   

 

ERASMUS+ 

Koulutusyhteistyössä Etelä-Korean kanssa toimitaan Erasmus+-ohjelman kautta ja Teollistuneiden 

maiden koulutusyhteistyön instrumentin kautta (ICI-ECP, Industrialised Countries Instrument – 

Education Cooperation Programme). 

 

HORISONTTI 2020 

Korealaiset kumppanit voivat olla osana hankkeita, mutta korealaisten kumppanien on itse 

hankittava rahoitusosuutensa. Korean hallitus järjestää säännöllisesti rahoitushakuja tällaisia 

hankkeita varten. 

2014-2015 eteläkorealaiset lähettivät 61 hakemusta ja olivat mukana 71 projektihakemuksessa. 

Näistä hyväksyttiin 10 projektia ja 13 yhteishanketta, joista menestyksekkäitä olivat 21,3 %.  

Korealaiset tutkijat ja tutkimuslaitokset ovat oikeutettuja myös Marie Curie –rahoitukseen. 

Lisätietoja 

Etelä-Korealaisten hankkeiden opas yhteystietoineen  

https://eeas.europa.eu/delegations/south-korea/area/contacts_en
http://ec.europa.eu/research/infocentre/theme_en.cfm?item=Countries&subitem=Korea
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/quick-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_korea_en.pdf
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MUUT MAHDOLLISUUDET 

EU Gateway –ohjelma auttaa EU-maista tulevien yritysten luomaan tiiviit liikesuhteet Etelä-

Koreaan. Ohjelma on osa kumppanuusinstrumenttia (PI, Partnership Instrument).  

Eurooppalainen kauppakamari Koreassa auttaa EU-alueelta tulevia yrityksiä. 

Eteläkorealaiset hankekumppanit ovat myös oikeutettuja Eurostars-rahoitukseen. Lisätietoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eu-gateway.eu/
https://ecck.eu/
https://www.eurostars-eureka.eu/countries/south-korea


  13.12.2016
  

16 
 

INTIA 

EU:n delegaatio Intiaan 

EU:n ja Intian strateginen kumppanuussopimus on ollut voimassa vuodesta 2004. EU on Intian 

tärkein kauppa- ja investointikumppani. EU ja Intia ovat neuvotelleet vapaakauppasopimuksesta 

(ns. BTIA-sopimus) vuodesta 2007 lähtien. Intian korkeat tullit haittaavat edelleen kauppaa EU:n 

kanssa.  

Ympäristöasiat ovat yksi tärkeimmistä yhteistyön aloista EU:n ja Intian välillä. REI-

resurssitehokkuusaloite tähtää resurssitehokkuuden parantamiseen Intiassa tukemalla Intian omia 

viranomaisia löytämällä kumppanuuksia yritysten, kansalaisjärjestöjen ja tutkijoiden kanssa. 

Maaliskuussa 2016 EU ja Intia sopivat vesikumppanuudesta. Kumppanuuden avulla etsitään 

yhteistyötä hallinnossa, lainsäädännössä ja innovaatioissa sekä yritysratkaisujen vaihdossa. Myös 

puhtaan energian suhteen tehdään paljon yhteistyötä. 

 

HORISONTTI 2020 

Intialaisia kumppaneita ei automaattisesti rahoiteta EU:n toimesta, mutta Intia ja EU ovat 

aloittaneet yhteisrahoitusmekanismin, jonka avulla voidaan tukea eurooppalaisia ja intialaisia 

yhteisprojekteja. Tässä mekanismissa on käynnissä useita rahoitushakuja.  

Intialaiset tutkijat ovat oikeutettuja hakemaan myös rahoitusta Euroopan tutkimusneuvoston (ERC, 

European Research Council) tai Marie Sklodowska-Curie –tutkimusverkoston kautta. 

Intian Horisontti -maaopas 

Inno Indigo-rahoitusohjelman nettisivut 

EU-Intia-projektit ja haut 

Horisontti 2020 –opas intialaisille tutkijoille 

 

MUUT MAHDOLLISUUDET 

EU tukee myös intialaisia kansalaisjärjestöjä monissa aloitteissa. Urbanisaation haasteiden 

ratkaisemisessa on myös monia yhteistyöprojekteja, erityisesti Mumbaissa.  

Kehitysavun maasivu 

EU:n ja Intian yhteistyöagenda vuoteen 2020 

https://eeas.europa.eu/delegations/india/area/contacts_en
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/announcements/tenders/20151124_1_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/announcements/tenders/20151124_1_en.htm
http://www.eip-water.eu/
https://indigoprojects.eu/object/news/159
https://erc.europa.eu/
https://erc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_india_en.pdf
https://indigoprojects.eu/object/news/159
https://indigoprojects.eu/object/program/list
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/h2020_brochure-india-aug_2014.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/countries/india_en
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/30-eu-india/
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KIINA 

EU:n delegaatio Kiinassa 

Kiina on EU:n tärkeä strateginen kumppani. EU:n politiikan tavoitteet Kiinassa ovat: 

- Rohkaista Kiinaa kansainväliseen yhteistyöhön poliittisen dialogin kautta. 

- Tukea Kiinan kehittymistä avoimeksi yhteiskunnaksi, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia ja 

oikeusvaltioperiaatetta. 

- Integroida Kiina yhä vahvemmin mukaan maailmantalouteen ja tukea samanaikaisesti 

sosiaalista ja taloudellista kehitystä.  

- Nostaa EU:n painoarvoa Kiinassa.  

 

HORISONTTI 2020 

Vaikka kiinalaiset kumppanit eivät ole suoraan oikeutettuja EU-rahoitukseen, ovat Kiina ja EU 

sopineet yhteisrahoitusmekanismista (CFM – Co-funding mechanism). Kiinan tiede- ja 

teknologiaministeriö on varannut varoja kiinalaisten kumppanien rahoittamiseen ja Euroopan 

komissio on varannut vuotuisen rahasumman kiinalaisten kanssa tehtävien yhteistyöprojektien 

rahoittamiseen. Samanlainen mekanismi on olemassa yhteistyöhön Hong Kongin ja Macaon kanssa.  

Horisontti 2020 – Kiinan maasivu 

Kiinaan liittyviä hakuteemoja 

Kommission opas Kiinaan ja Horisontti-ohjelmaan liittyen 

 

EURAXXESS-nettisivu. Tarkoituksena on linkittää kiinalaisia tutkijoita Eurooppaan.  

EURAXXESSIN opas EU-Kiina –tutkimusrahoituksesta. 

 

MUUT MAHDOLLISUUDET 

Eurooppalainen kauppakamari Kiinassa 

 

 

http://eeas.europa.eu/delegations/china/index_en.htm
http://www.ugc.edu.hk/eng/rgc/fund/ec_rgc_cs.htm
http://www.fdct.gov.mo/fdct-ec
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_china_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/china/documents/eu_china/research_innovation/2_horizon/topics_targeting_china_2016-2017.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/china/documents/eu_china/research_innovation/2_horizon/140708_h2020_pguide_china_chinese.pdf
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/china
https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/news/final_2015_funding_guide.pdf
http://www.europeanchamber.com.cn/en/home
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TANSANIA 

Tansanialaisten kanssa tehtäviin projekteihin on mahdollista saada rahoitusta useiden eri kanavien 

kautta. 

Rahoitusta hakiessa on tärkeää olla yhteydessä EU:n Tansanian – delegaatioon, joka osaa antaa 

tarkimmat ja ajantasaisimmat neuvot. Yhteystiedot.  

EU:n ulkosuhdehallinnolla on erityinen rahoitusohjelmasopimus Tansanian kanssa vuosille 2014–

2020. Kaikkiaan rahaa on tähän Euroopan kehitysyhteistyörahaston (European Development Fund, 

EDF) kautta varattu 626 miljoonaa euroa (1,36 biljoonaa Tansanian šillinkiä).  

Rahoitukselle on annettu kolme prioriteettia: 

1) Hyvä hallinto ja kehitysyhteistyö: suoraa rahoitusta valtion budjettiin ja 

rakennusprojekteihin, joiden avulla tuetaan kasvua, työllisyyttä, julkisen hallinnon 

tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä.  

2) Energia: vahvistaa energiasektorin osallistumista osallistavaan ja kestävään taloudelliseen 

kasvuun. 

3) Kestävä maatalous 

Lisää tukea Tansanialle kanavoidaan EU:n temaattisten hankkeiden kautta. (ilmastonmuutos, 

ympäristö, ruokaturvallisuus, terveys, siirtolaisuus, ihmisoikeudet, tuki Itä-Afrikan aluelle ja Afrikan 

mantereelle) 

EU:n kehitysyhteistyön Tansania-sivu 

Tarkempaa tietoa EU:n ja Tansanian välisestä sopimuksesta vuosille 2014-2020  

Tällä hetkellä haettavissa olevat määrärahat. 

Käynnissä olevat tarjouspyynnöt Tansaniaan on tällä hetkellä avoinna 27.1.2017 asti yksi 

kehitysyhteistyörahoitushaku (EuropeAid/136864/IH/WKS/TZ), joka liittyy Mikumi-Ifakara – tien 

kunnostamiseen.  

EU:n Tansania-delegaation koostamia tietopaketteja Tansaniasta 

Avoinna olevia ja tulevia rahoitushakuja voi hakea täältä. Maantieteelliseksi alueeksi voi määrittää 

Itä-Afrikan tai Tansanian.  

Kehitysyhteistyöinstrumentti (DCI) on tarkoitettu kaikille kehitysmaille. Instrumentissa on 

sekä maantieteellisiä että temaattisia ohjelmia. Vuosille 2014-2020 on varattu budjetiksi yhteensä 

19,6 miljardia euroa. Tansanian maantieteellinen instrumentti on Pan-African Programme. 

Tansania myös on oikeutettu temaattisten ohjelmien rahoitukseen.  

Tansaniaa koskevat dokumentit täällä.  

https://eeas.europa.eu/delegations/tanzania/area/contacts_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/european-development-fund_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/european-development-fund_en
http://ec.europa.eu/europeaid/countries/tanzania_en?qt-node_tabs_country_=2
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/nip_2015_edited_13.dec_.pdf
https://eeas.europa.eu/delegations/tanzania/search/site_en?f%5B0%5D=bundle%3Aeeas_grant&f%5B1%5D=im_field_regions%3A124
https://eeas.europa.eu/delegations/tanzania/search/site_en?f%5B0%5D=bundle%3Aeeas_tender&f%5B1%5D=im_field_regions%3A124
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/263/press-and-information-team-of-the-delegation-to-tanzania_en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1479899443865&do=publi.welcome
http://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/continental-cooperation/pan-african-programme_en
http://ec.europa.eu/europeaid/search/site/_en?f%5b0%5d=bundle_name%3AE-Library&f%5b1%5d=sm_field_countries_terms%3Anode%3A521
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Kumppanuusinstrumentti (PI) voi myöntää rahoitusta mille tahansa EU:n ulkopuoliselle 

maalle. Painopistealueena ovat EU:lle tärkeät strategiset kumppanuudet. 

Lisätietoja kumppanuusinstrumentista 

 

Tansania lukeutuu myös maihin, joka on oikeutettu Horisontti 2020 – rahoitukseen.  

 

Lisätietoja: 

Lista ulkosuhdehallinnon rahoittamista projekteista Tansaniassa 

Kehitysyhteistyörahastosta rahoitetut projektit 

Tansanian maasivu kansainvälisen yhteistyön ja kehitysyhteistyön sivuilla 

EU:n edustusto Tansaniassa 

Tansanian maasivu humanitaarisen avun sivuilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/partnership_instrument_en.htm
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/tanzania/projects/list_of_projects/projects_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/countries/tanzania_en?qt-node_tabs_country_=2#qt-node_tabs_country_
http://ec.europa.eu/europeaid/countries/tanzania_en
https://eeas.europa.eu/delegations/tanzania_en
http://ec.europa.eu/echo/where/sub-saharan-africa/tanzania_en
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VENÄJÄ  

EU:n delegaatio Venäjälle 

Tällä hetkellä EU:n ja Venäjän suhteiden ongelmakohta on Ukrainan kysymys, johon ei ole löytynyt 

yhteisymmärrystä. Tästä syystä jotkut yhteistyön mekanismit on pysäytetty ja voimaan on asetettu 

sanktioita, joiden tarkoitus on saada Venäjä muuttamaan politiikkaansa Ukrainan suhteen.  

EU on Venäjän tärkein kauppakumppani. Tällä hetkellä kaikenlaisen kauppakumppanuuden 

kehittäminen näyttää vaikealta, koska Venäjä ei pysty täyttämään WTO-velvoitteitaan ja ajaa lisäksi 

voimakkaasti Euraasian talousunionia Venäjän, Kazakstanin, Valko-Venäjän, Armenian ja Kirgisian 

välillä.  

Venäjä on EU:lle äärimmäisen tärkeä energiantuottaja ja suurin öljyn, kaasun, uraanin ja hiilen 

tuoja. Erityisesti EU:n ja Venäjän suhteet keskittyvätkin energiayhteistyöhön ja 

energiaturvallisuuteen. Asiantuntijat ovat korostaneet yhteensopivien säätelyjärjestelmien 

kehittämisen tärkeyttä sekä vakaan ja ennustettavan ympäristön luomista, joka mahdollistaisi 

ulkomaiset investoinnit.  

Energiansaannin turvaamiseksi on kehitetty aikaisen varoituksen mekanismi, jossa kumpikin 

osapuoli varoittaa toista energiantuotantoon kohdistuvista lyhyt- ja pitkäaikaisista riskeistä. 

Esimerkiksi tällä hetkellä Kaliningradin alueella on käynnissä kaksi osittain EU:n rahoittamaa 

projektia, joilla parannetaan energiatehokkuutta. 

EU ja Venäjä tekevät myös ympäristöyhteistyötä monilla aloilla: 

- Ilmastonmuutos 

- Puhtaampi tuotanto 

- Biodiversiteetti 

- Ympäristövaikutusten arviointi 

- Vesi- ja meriasiat 

Tällä hetkellä on käynnissä kaksi EU:n ja Venäjän rahoittamaa projektia, joilla suojellaan Itämerta 

ja ehkäistään ilmastonmuutoksen vaikutuksia.  

 

KUMPPANUUS- JA NAAPURUUSINSTRUMENTIT  

Venäläisten kanssa tehtävät projektit toimivat pääasiassa seuraavien elinten kautta: 

- Kumppanuusinstrumentti (PI, Partnership Instrument). Projekteihin on mahdollista saada 

rahoitusta.  

- Rajat ylittävän yhteistyö (Cross-Border Cooperation), joka on osa naapuruusinstrumenttia 

(ENI – European Neighbourhood Instrument)  

 

https://eeas.europa.eu/delegations/russia/area/contacts_en
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/partnership_instrument_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/cross-border-cooperation/index_en.htm
https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp/8410/financing-the-enp_en
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EIDHR  

Eurooppalainen demokratian ja ihmisoikeuksien instrumentti (EIDHR – European Instrument for 

Democracy and Human Rights) on vuodesta 1997 tukenut Venäjällä yli 330 projektia. Keskittyy 

erityisesti venäläisen kansalaisyhteiskunnan tukemiseen. 

 Instrumentin tavoitteet ovat:  

- Parantaa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista ja tarjota tukea hyväksikäytön 

ja sorron uhreille. 

- Vahvistaa kansalaisyhteiskunnan roolia ja sitä kautta edistää demokratiaa ja ihmisoikeuksia.  

- Vahvistaa kansainvälistä kehystä, jossa demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota 

kunnioitetaan. 

- Vahvistaa luottamusta demokraattisiin prosesseihin.  

EIDHR –projektit toteuttavat EU:n ja Venäjän kansalaisjärjestöt. Projektit valitaan kansallisissa 

hauissa. Yleensä 12-36 kuukautta kestävistä projekteista pitää järjestöjen rahoittaa viisi prosenttia. 

Kansallisista projektihauista tiedotetaan EU:n Venäjä-delegaation nettisivuilla.  

 

HORISONTTI 2020 

Vuodesta 2014 EU:n ja Venäjän tiede- ja tutkimusyhteistyön pääinstrumentti on ollut Horisontti 

2020 –ohjelma. Horisontin lisäksi Venäjä ja EU tekevät yhteistyössä monessa suuressa globaalissa 

tiedeprojektissa, kuten EU X-ray Free-Electon Laser (XFEL), Facility for Antiproton and Ion 

Research (FAIR), the International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) ja European 

Organisation for Nuclear Research (CERN).  

Lisäksi tutkijoiden liikkumista EU:n ja Venäjän välillä tukevat Erasmus+ ja Marie Sklodowska-Curie 

–rahasto.  

Venäjän Horisontti 2020 -maasivu 

 

INTERREG BALTIC SEA REGION 

Interreg-rahoitusohjelma ja sen Itämeren alueen alaohjelma pyrkii edistämään alueellista 

yhteistyötä. Rahoitus ohjataan julkisille instansseille, tutkimuslaitoksille, kansalaisjärjestöille ja 

yrityksille. Tällä hetkellä EU neuvottelee Venäjän ja Valko-Venäjän viranomaisten kanssa 

rahoitussopimuksesta, ennen rahoitussopimuksen solmimista EU ei voi rahoittaa suoraan venäläisiä 

partnereita. Tällä hetkellä ei sopimuksen solmimisajankohtaa on vaikea arvioida.  

 

 

http://www.eidhr.eu/
http://www.eidhr.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_russia_en.pdf
https://www.interreg-baltic.eu/faq.html#/faq9
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MUUT MAHDOLLISUUDET 

Venäläiset hankekumppanit voivat saada rahoitusta Erasmus+ -ohjelman kautta.  

Euroopan komission tekninen yhteistyö ja tietojen vaihto (TAIEX, Technical Cooperation and 

Information Exchange of the European Commission) 

EU:n ja Venäjän asiantuntijaverkosto (EU-Russia Experts Network) on ulkopolitiikan 

asiantuntijoiden ja ajatushautomoiden muodostama verkosto, joka aloitti toimintansa keväällä 

2016. Verkosto tapaa neljästi vuodessa etsien uusia toimintatapoja EU:n ja Venäjän välisten 

suhteiden hoitoon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/taiex/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/taiex/index_en.htm
https://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/4024/eu-russia-experts-network_en
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YHDYSVALLAT 

Syksyyn 2016 asti sekä EU että Yhdysvallat ovat tavoitelleet entistä tiiviimpää yhteistyötä, kuten 

nähtiin helmikuussa 2013 aloitetuista TTIP-vapaakauppaneuvotteluista. Kansalaisten ja monien 

aktiivisten järjestöjen nihkeä suhtautuminen vaikeutti neuvotteluita ja muuttunut poliittinen tilanne 

on tehnyt neuvotteluiden jatkosta hyvin epävarman.  

 

HORISONTTI 2020  

Yhdysvaltalaiset projektit olivat suurin rahoituksen saaja EU:n ulkopuolella edellisellä 

rahoituskaudella 2007-2013. Projektit saivat kaiken kaikkiaan 368,9 miljoonaa euroa.  

Amerikkalaiset toimijat eivät ole automaattisesti hakukelpoisia Horisontti2020 -ohjelmassa vaan 

osallistumista katsotaan tapauskohtaisesti. Poikkeuksen voi synnyttää mm. perustelu, jolla 

osoitetaan yhdysvaltalaisen toimijan osallistumisen tuovan selkeitä, mitattavia ja ainutlaatuisia 

hyötyjä konsortiossa. 

Osallistumissääntöjen suurin poikkeus lienee yhdysvaltalaisten oikeus osallistua Horisontin III 

pilarin ” Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -haasteeseen”. Yhdysvallat ja Euroopan komissio 

ovat solmineet kahdenvälisen sopimuksen osallistumisesta, pohjautuen Yhdysvaltojen päätökseen 

avata oman kansallisen terveysvirastonsa ohjelmat (NIH, National Institutes of Health’s 

programmes) eurooppalaisille tutkijoille.  

Vuosina 2014-2015 jätettiin 911 rahoitushakemusta, jossa oli amerikkalainen partneri. Horisontti-

ohjelmassa amerikkalaiset eivät voi toimia projektin koordinaattoreina. Hakemukset liittyivät 

pääasiassa tieteellisen tutkimukseen. Selvästi suurin osa hakemuksista kohdistui tutkimusrahasto 

Marie Sklodowoska-Curie – toimintaan (MSCA).  

Tiekartta EU:n ja Yhdysvaltojen tiedeyhteistyöhön. Dokumentin lopusta löytyvät spesifit Horisontti 

2020- haut, jotka rohkaisevat yhteistyöhön nimenomaan amerikkalaisten kanssa ja joissa 

amerikkalaisen kumppanin läsnäolo on etu.  

 

Yhdysvaltojen Horisontti-maasivu 

Esimerkkejä amerikkalaisista projekteista 

Opas amerikkalaisille hakijoille  

 

http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/roadmaps_usa-2016.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_usa_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/infocentre/theme_en.cfm?item=Countries&subitem=United%20States
http://www.euussciencetechnology.eu/assets/content/documents/H2020%20Guide%20for%20US%20researchers%20_2015.pdf

