WEBINAARI
>> TARJOLLA RAHANARVOISTA TIETOA

Rahoitusmahdollisuudet
kehittyville markkinoille
Tiistaina 13.4.2021 klo 9.00 - 11.30
Mitä rahoitusta viennin tukemiseen tai investointiprojekteihin kehittyvillä markkinoilla on
tarjolla? Mistä löytää tarjouskyselyjä yrityksellenne? Mistä voi löytää asiakkaita kehittyvillä
markkinoilla?
(Koronatilanteen vaatiessa työpaja järjestetään etäyhteyksin.)

Kotimaista ja kansainvälistä julkista projektirahoitusta on tarjolla runsaasti, mutta mahdollisuudet tunnetaan huonosti. Paneelityyppisessä webinaarissa kuullaan kattava katsaus eri rahoitusmahdollisuuksista ja rahoituksen hyödyntämisestä konkreettisten esimerkkien kautta. Tilaisuudessa jaetaan myös käytännönläheinen käsikirja eri rahoituslähteiden ja instrumenttien käytöstä.
Webinaari on suunnattu vientimarkkinoilla jo toimiville sekä sinne tähtääville yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita hyödyntämään kotimaista ja kansainvälistä julkista projektirahoitusta erityisesti kehittyvillä markkinoilla sekä
aihepiiristä kiinnostuneille muille toimijoille. Webinaaria seuraa rahoitusklinikka tarjoten yrityskohtaisia tapaamisia
asiantuntijoiden kanssa.

Ohjelma
9.00

Tilaisuuden avaus

9.05

Suomen rooli kansainvälisessä projektirahoituksessa
(Matti Vanhanen, valtionvarainministeri, tallenne)

9.10

Ulkomaankaupan ja kehitysyhteistyön ajankohtaiset asiat
(Ville Skinnari, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri, tal.)

9.15-10.45 Paneelit
Tuotteen ja palvelun viimeistely vientikuntoon
•
Alustus rahoituslähteistä (BF, ELY)
•
Case-esimerkki, Harri Haavikko Oy, kahdessa vuodessa ideasta vientituotteeksi julkisen tuen avulla (croom.fi)
•
Paneelikeskustelu tuotteen ja palvelun viimeistelystä vientikuntoon
Markkinaselvitykset, asiakas- ja partnerihaku, hankinnat
•
Alustus rahoituslähteistä ja julkisista hankinnoista (Finnpartnership,
YK-ostot, EBRD)
•
Finnpartnership esittely (Senni Muiniekka)
•
Case-esimerkki, EkoRent Oy, liiketoiminta Keniassa ja kokemukset liikekumppanuustuen käytöstä alkuvaiheen hankerahoituksena
•
Paneelikeskustelu käytännön toteutuksesta
Markkinoille meno ja käytännön toimenpiteet
•
Alustus rahoituslähteistä (NEFCO)
•
Case-esimerkki, Sweco Finland Oy, miten PK-yritys voi päästä mukaan
laajoihin infrahankkeisiin kehittyvillä markkinoilla
•
Paneelikeskustelu käytännön toteutuksesta
10.45

Rahoituskäsikirjan julkistaminen ja esittely

11.15 Miksei mennä maailmalle?
•
Tilaisuuden rahoitusklinikat ja niiden teemat
•
Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös
Tilaisuus järjestetään osana Biotalous ja Cleantech Miniklusteri: vienti ja
kansainvälistyminen sekä Navitas Kehityksen NewTech EAKR-hankkeita.

Ilmoittautuminen
Virtuaalinen Zoom-tapahtuma nauhoitetaan.
Kysymyksiä voi esittää ennakkoon sekä livenä
chatissa.
Tätä seuraavat asiantuntija- ja rahoittajakohtaiset tapaamiset sovitaan erikseen huhtikuun
loppuviikoille.
Osallistumislinkki lähetetään osallistujille
tapahtumaa edeltävänä päivänä.
Ilmoittaudu mukaan 12.4. mennessä:
www.mikseimikkeli.fi/tapahtumat
Tule rahoitusklinikalle 19.4 - 29.4.2021
Varaa 30 minuutin aika rahoitusklinikalta koskien seuraavia
rahoituslähteitä: (1) YK:n ostot/hankinnat, (2) Finnpartnership, (3) NEFCO, (4) Business Finland ja (5) ELY-keskus.
Lähetä max. yhden A4-sivun kirjallinen selostus rahoituksen tarpeesta vähintään 48 tuntia ennen toivottua klinikka-aikaa. Näin hyödynnämme ajan tehokkaasti.
Klinikat: 30 minuuttia välillä 19.4 klo 13.00 - 29.4 klo
16.00
Varaa aika osoitteesta: sanna.riihinen@manageast.fi
tai 050 512 0093
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PUHUJAT JA PANELISTIT
Ville Skinnari
kehitysyhteistyö- ja
ulkomaankauppaministeri
Ville Skinnari vastaa Marinin
hallituksessa kehitysyhteistyö- ja
ulkomaankauppa-asioista.

Petri Numminen
Stimulator Oy

Matti Vanhanen
valtiovarainministeri
Matti Vanhanen on Marinin hallituksen valtiovarainministeri. Vanhanen
toimii myös EBRD:n hallintoneuvoston jäsenenä.

Tapio Riihinen
managEast
Tapio Riihisellä on 35 vuoden
kokemus linjajohdosta, managEast
ja ManagWest konsultoinnista
sekä EBRD tiimikoordinaattorin
toimesta 10 maassa.

Pekka Huovila
Sustainability Laboratory Oy

Petri Numminen toimii kv-rahoituslaitosten asiantuntijana. Petri on lisäksi
Public-Private-Partnership hankkeiden neuvonantaja. Numminen on
Kirgisian kunniakonsuli Suomessa.

Pekka Huovilalla on pitkä kokemus
kansainvälisten kehityshankkeiden
valmistelusta ja toteutuksesta. Hän
koordinoi ympäristöministeriölle YK:n
kestävän rakentamisen ohjelmaa.

Senni Muiniekka
Finnpartnership & Finnfund

Dennis Hamro-Drotz
NEFCO

Senni Muiniekka työskentelee Finnpartnershipissa Senior Programme
Officerina, liikekumppanuustukiinstrumentin ja rahoitettavien
hankkeiden parissa.

Dennis Hamro-Drotz on NEFCOn Senior
Investment Manager, jonka työtehtäviin kuuluvat PK-yritysten rahoitus ja
mm. kestävää kehitystä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävät
hankkeet.

Ilkka Räisänen
EBRD
Ilkka Räisänen on
Suomen edustaja EBRD:n
johtokunnassa.

Harri Haavikko
Harri Haavikko Oy
Harri Haavikko on mikkeliläinen
yrittäjä. Haavikko kertoo cRoom
laitetilan tuotekehityksestä tilaisuuden case-esimerkkinä.

Tilaisuus järjestetään osana Biotalous ja Cleantech Miniklusteri: vienti ja
kansainvälistyminen sekä Navitas Kehityksen NewTech EAKR-hankkeita.

Jyri Nieminen
Sweco Finland Oy
Jyri Nieminen on kokenut projektiviejä.
Hän jakaa paneelissa vientikokemuksiaan eri rahoituslähteiden projektimahdollisuuksista pk-sektorille

Juha Suojanen
EkoRent Oy
Juha Suojanen on EkoRent Oy:n yrittäjä. Yrityksen NopeaRide on Afrikan
ensimmäinen täyssähköautoilla toimiva
taksipalvelu.

