Konsortioesimerkkejä

Esimerkki 1

•
•
•

•

Yritys 1 toimii yksin asiakasrajapinnassa, sillä voi olla keskeistä teknologiaa osana
kokonaisratkaisua ja se voi toimia ratkaisuintegraattoriroolissa
Yritykset 2 ja 3 suunnittelevat projektitoiminnansa vastaamaan kokonaisratkaisun
vaatimuksia (loppukäyttäjän/-asiakkaan tarpeita) ja kehityshaastetta
Hankkeen luonteesta sekä yritysten 2 ja 3 projektitoiminnoista riippuen, nämä kaksi toimijaa
hakevat joko FP- tai BF-rahoitusta
• FP voi tukea olemassa olevien ratkaisujen lokalisointia
• BF voi tukea uuden, ei markkinoilla olevan ratkaisun
(palvelun/tuotteen/liiketoimintamallin) kehittämistä
Jokaisen yrityksen hankebudjetissa on saman konsultin suorittamaa työtä, esim.
kokonaisratkaisun arvolupauksen ja konsortion liiketoimintamallin kehittäminen

Esimerkki 2

•
•
•

Hankkeessa on kaksi yritystä, jotka saavat BF-rahoitusta; kotimainen yritys ja paikallinen
yritys (kumppani), jonka kanssa suoritetaan yhteiskehittämistä, ja johon BF DevPlat
myöntää ylimääräistä avustusta (kattaa myös paikallisen kumppanin kustannuksia)
Lisäksi hankkeessa on kolmas yritys joka voi saada joko BF- tai FP-rahoitusta
Suomalainen oppilaitos on osa konsortiota tukitoimintohankkeellaan, jossa se esim. vastaa
paikallisen työvoiman koulutuksesta
• HUOM. Oppilaitos ei voi tukitoimintohankkeessa tehdä sellaista työtä joka suoraan
hyödyttää pelkästään yrityshanketta, vaan tarjottavan koulutuksen tulee hyödyttää
yhteiskuntaa laajemminkin.

Esimerkki 3

•
•
•
•

Konsortio koostuu yrityksestä ja kahdesta kansalaisjärjestöstä
Jokainen järjestö on osa konsortiota ja Yrityksen hanketta omien tukitoimintohankkeiden
kautta
Hanke voi suuntautua yhteen tai useampaan maahan, keskeistä on, että järjestöillä on
toimintaa kohdemaassa/-maissa, ja että ne osaamisellaan pystyvät tukemaan
emohanketta
Konsortio voi yhtälailla koostua useammasta yrityksestä ja yhdestä järjestöstä

Esimerkki 4

•
•
•
•

Konsortio koostuu yrityksestä ja kahdesta kansalaisjärjestöstä
Yritys ja Järjestö 1 saavat FP-hankerahoitusta kaupalliseen hankkeeseen
Yrityksellä ja Järjestöllä 1 on kummallakin osana hankkeittaan kaksi samaa alihankkijaa;
konsultti ja toinen järjestö
Järjestö 1 sijaan hankkeessa voisi myös olla oppilaitos, omalla kaupallisella
hakemuksellaan

Esimerkki 5

•
•
•

Yritys 1 ja 2 luovat kehitystarpeeseen istuvan yhteisratkaisun ja ne jakavat
lähtökohtaisesti asiakasrajapinnan
Osa Yrityksen 2 hankebudjetista on allokoitu kohdemaassa toimivalle järjestölle, joka
vastaa esim. hankkeelle tärkeästä yhteistyöverkostojen kehittämisestä ja koulutuksesta
Järjestön sijaan alihankkijana voi myös olla oppilaitos tai yritys, tai Yrityksellä 2:lla voi
myös olla useampi alihankkija, esim. järjestö ja konsulttiyritys

Esimerkki 6

•
•
•

Konsortio koostuu kolmesta oppilaitoksesta, joilla on kaupallinen tavoite
Hanke voi esim. kartoittaa osaamiskeskuksen perustamista kohdemaahan
Oppilaitos 3:n lkt-hakemukseen sisältyy konsultin tekemää työtä, esim. koulutuskeskuksen
liiketoimintamallin kehittäminen

Esimerkki 7

•
•
•
•
•

Konsortiossa on kolme yritystä ja tutkimuslaitos
Tutkimuslaitos on osa konsortiota tukitoimintohankkeen kautta (hankkeessa voi
tukitoimintohankkeen kautta myös olla esim. järjestö)
Yritys 3:n hakemukseen on sisällytetty konsultin palveluita, jotka hankerahoitus kattaa,
nämä palvelut voivat olla esim. kokonaisratkaisun kannattavuusanalyysin tekeminen
Sama konsultti voi myös olla alihankkijaroolissa tutkimuslaitoksen tukitoimintohankkeessa
Yleisesti konsulteilla voi myös olla oma hanke (kuvassa esim. Yritys 1=konsultti),
jossa se haluaa perustaa kohdemarkkinoille oman yrityksen
• FP-rahoituksessa pelkkä suomalaisten tuotteiden edustaminen/myynti ei täytä
hankerahoitusvaatimuksia

Esimerkki 8

•
•
•

Konsortio koostuu kolmesta yrityksestä ja yhdestä kansalaisjärjestöstä
Kansalaisjärjestö on osa konsortiota oman kaupallisen hankkeen kautta
Näiden ohella konsortioon kuuluu toinen kansalaisjärjestö, joka toimii konsulttiroolissa ja jolta
yritys 3 ostaa alihankintana palveluita, jotka se on budjetoinut lkt-hakemukseensa

Esimerkki 9

•
•
•
•

Yritys 1 ja 2 luovat kehitystarpeeseen istuvan yhteisratkaisun ja ne jakavat lähtökohtaisesti
asiakasrajapinnan
Osa Yrityksen 1 hankebudjetista on allokoitu konsultille, joka vastaa esim.
markkinatutkimuksesta
Yritys 3 (alihankkija Yritykselle 2) voi toimija hankkeessa asiantuntijaroolissa (esim. useassa
hankevaiheessa)
Yrityksen 2 alihankkijana voi myös jokin muu toimija, esim. kansalaisjärjestö.

