
Etsimme nyt mukaan pk-yrityksiä, joilla on halu kehittää innovatiivisia ratkaisuja  
erilaisiin haasteisiin. Lupaavimpia ideoita tarjonneita pk-yrityksiä tuemme  
mentoroinnin sekä pilotointisetelien (yhteensä jopa 54 000 €) muodossa.  

Olemme löytäneet yrityksiltä ja julkisilta tahoilta yhteensä yli 300 tarvetta uusille 
ratkaisuille, joihin etsimme nyt ratkaisijoita. Ratkaisuja on mahdollista kehittää 
yhdessä haasteen nimeäjän kanssa. 

Palvelumme auttaa sinua löytämään potentiaalisia asiakkaita tuotteillesi/palveluillesi/
uusille innovaatioille ja mahdollistaa täysin uusien asioiden kokeilemisen matalalla 
kynnyksellä yhteistyössä haasteen omistajan kanssa. Ratkaisun esittäminen on 
helppoa ja vaivatonta. Haasteet julkaistaan portaalissa, jota kautta yrityksesi on 
mahdollista ilmoittaa kiinnostuksestaan haasteen ratkaisemiseksi. 

Yli 300 eurooppalaista haastetta odottaa ratkaisuja 
pk-yrityksiltä.  

Kehitä uusia ratkaisuja ja laajenna 
liiketoimintaasi kansainvälisesti! 
Hae mukaan 14.9.2022 mennessä



Minkälaisia portaalista löytyvät haasteet ovat?
• Haasteet perustuvat aitoon tarpeeseen
• Haasteet ovat kerätty laajasti ympäri Euroopan 
• Haaste liittyy yhteen näistä kattoteemoista: Smart City, Green tech tai Health tech 
• Haasteita on sekä yrityksiltä että julkisilta tahoilta 
• Ratkaisuiksi haetaan erilaisia ideoita, niin tuotteita kuin palveluitakin

Miksi lähteä mukaan?
• Mahdollisuus uuteen liiketoimintaan 
• Haasteen taustalla aito tarve ratkaisujen löytämiseksi
• Laaja verkosto ympäri Euroopan
• Mahdollisuus mentorointiin asiantuntijoiden kanssa
• Tukea ratkaisun pilotointiin ja yhteistyöhön haasteen omistajan kanssa
• Ratkaisuyrityksen on mahdollista saada rahallista tukea pilotointisetelien muodossa
• Halutessanne näkyvyyttä 

Näin ohjelma toimii:
1. Haasteet julkaistaan osoitteessa urbantech-project.eu
2. Ilmoita kiinnostuksestasi ratkaista haaste/haasteita nettisivuilla  
 olevan lomakkeen kautta
3. Lupaavimmat ideat kutsutaan työpajoihin
4. Työpajassa haasteen omistajat ja ratkaisijat pääsevät työstämään  
 ideoita
5. Lupaavimmat ratkaisuehdotukset saavat pilotointisetelin ratkaisun  
 pilotoimiseksi
6. Urban Tech -partnerit tarjoavat mentorointia ja tukea idean  
 jalostamiseksi
7. Parhaiksi jalostuneet ratkaisut saavat toisen pilotointisetelin
8. Tukea kansainvälistymiseen asiantuntijaverkostomme avulla 
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Palvelu toteutetaan osana Urban Tech -hanketta. Hanke on saanut rahoitusta 
Euroopan unionin Horizon 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta 
avustussopimuksen nro 101005301 mukaisesti.

Turun seudun kehitysyhtiö
Turku Science Park Oy
Joukahaisenkatu 3A
20520 Turku
www.turkubusinessregion.com


