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• Yrityksen/yritysten kanssa tehtävä pilotti on oma, erillinen
luottamuksellinen hanke

• Pilotti tehdään yhteisen puitesopimuksen alla, jossa on sovittu
luottamuksellisuus-, salassapito,- ja IPR-oikeuksiin liittyvät asiat

• Tieto pilotin sisällöstä ja tavoitteista detaljeineen on vain niillä, jotka
osallistuvat kyseiseen pilottiin

• Pilotin osallistujien kanssa sovitaan erikseen mitä tietoja pilotista
annetaan muille toimijoille (esim. Pirkanmaan liitto)

• Pilottiin voi osallistua vain yritys, jolla on :
1. Suomalainen y-tunnus
2. Toimipiste Pirkanmaan alueella



Pilotissa kehitetään yrityslähtöisesti tuote- ja/tai palvelukonseptia
tyypillisesti seuraavilla tuotoksilla yhdessä yrityksen kanssa:

– Tuotekonseptin liiketoimintaympäristö (CSL) on kuvattu (n. x htkk)
• Elinkaaren vaiheet on määritetty
• Tarvittavat teknologiat on määritetty
• Tärkeimmät tekniset ratkaisut on hahmoteltu ja testattu
• Konseptiin vaikuttavia IPR:ä on listattu
• Keskeiset arvontuottomekanismit on listattu

– Tuotekonseptin intentio (tavoitteet, vaatimukset ja hyöty) on täsmennetty (n. y htkk)
– Tuotekonseptin takaisinmaksuaika on laskettu (n. z htkk)

• Arvontuottopotentiaali (BIA) on laskettu
– Myynti/markkinaskenaariot on määritetty

• Tarvittavat investoinnit on listattu ja riskit on arvioitu
– Teknologioiden valmiusaste (TRL) on määritetty
– Valmistuksen valmiusaste (MRL) on määritetty
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Nämä tuotokset vaativat projektiryhmän työtä. Tämä työ on De Minimis-tukea
yritykselle/yrityksille. Jos pilotissa on mukana useita yrityksiä, kulut jaetaan sovitusti
yritysten kesken.



De Minimis-tuki

• De minimis -tuella eli vähämerkityksisellä tuella tarkoitetaan komission
asetuksessa (EU) N:o 1407/2013* tarkoitettua tukea. De minimis -tuki on
julkista tukea, joka on myönnetty valtion, kunnan tai kuntayhtymän varoista
riippumatta tuen muodosta esimerkiksi suorana avustuksena (ilmainen
projektihenkilöstön työ), alihinnoiteltuna palveluna, lainana, takauksena tai
korkotukena. Julkinen tuki voi olla osittain tai kokonaan peräisin EU:n varoista.
Tuen myöntämisessä noudatetaan Komission asetusta (EY) N:o 1407/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013,
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen.
(Julkaistu EUVL nro L 352, 24.12.2013.)

• Yleistä de minimis -tukea voidaan myöntää yhtä yritystä kohti kolmen
verovuoden aikana enintään 200 000 euroa.

• Hakija on velvollinen ilmoittamaan aiemmin saamansa de minimis -tuet, kun
se hakee uutta tukea, joka myönnetään de minimis -asetuksen nojalla
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