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Mikä RIS3?

• RIS3 = Research and Innovation Strategies for Smart 
Specialisation

• Älykkään erikoistumisen kansallinen/ alueellinen tutkimus- ja 
innovaatiostrategia (ei siis esim. elinkeino-, maakunta- tai 
teknologiastrategia)

• Strategia painottaa älykästä (smart), kestävää (sustainable) ja 
osallistavaa (inclusive) kasvua. 

• On kyse talouden muutosprosessista!
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Mikä RIS3?

• Älykkään erikoistumisen strategialla 
tarkoitetaan 
 kansallisia tai alueellisia innovaatiostrategioita,
 joilla tehdään älykkäitä valintoja kilpailuedun luomiseksi kehittämällä 

alueellisia tutkimus- ja innovaatiovahvuuksia ja
 sovittamalla niitä liiketoiminnan tarpeisiin, 
 jotta voidaan reagoida tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja 

markkinoiden muutoksiin systemaattisella tavalla.
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Miksi RIS3?

• Ennakkoehto EAKR-rahoitukselle 
ohjelmakaudella 2014–2020
 Euroopan komissio edellyttää, että jokaisella jäsenvaltiolla/ alueella 

tulee olla kansallinen/ alueellinen älykkään erikoistumisen tutkimus-
ja innovaatiostrategia voidakseen saada Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta TKI –toimenpiteilleen 
(tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimet).
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Hyvän RIS3-strategian avaintekijöitä

• Aluelähtöinen lähestymistapa (rakennetaan omille vahvuuksille ja 
resursseille).

• Tehdään rajattuja valintoja, priorisoidaan ja fokusoidaan (myös 
investoinnit)

• Valintojen tekeminen kaikki innovaatiotoimijat laajasti kattavassa 
osallistavassa prosessissa (ml. kaupungit, yritykset, yliopistot, 
elinkeinoyhtiöt, yhdistykset, rahoittajat, tutkimuslaitokset yms.)

• Keskiössä yrittäjyyttä edistävä prosessi (hyödynnetään alueella olemassa 
olevaa yrittäjätietoa ja yrittäjämäistä lähestymistapaa keskittyen mm. 
markkinoiden mahdollisuuksiin).
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Kymenlaakson RIS3-strategian kasvu-/ pääalat  varsinaisten 
kärkien määrittämisen pohjaksi
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Kymenlaakson kasvu-/ pääalat ja RIS3-kärjet 
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RIS3-strategian toimeenpano 

Kymenlaakson RIS3-työryhmät (logistiikka, digitalisaatio ja biotalous) 

 perustaminen ja toiminnan käynnistäminen syksyllä 2016
 tehtävänä RIS3-strategian jalkauttaminen käytäntöön 

hanketoiminnan kautta (strategian mukaisten alojen ja kärkien 
sekä innovaatioalustojen toiminnan kehittymisen tukeminen)
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RIS3-strategian toimeenpano 

Kymenlaakson RIS3-työryhmät (logistiikka, digitalisaatio ja biotalous) 

 käytännön toiminnassa erilaisten ihmisten, ajatusten ja 
rajapintojen törmäyttäminen on perusedellytys; samoin 
yritysten tehokas osallistaminen

 ryhmät tukevat rahoittajien toimintaa (mm. TOPSU-lista)
 raportointi maakuntatasolle (Kymenlaakson liitto)
 RIS3-stratregian päivitys aloitetaan syksyllä 2019
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Kansainväliset verkostot
Kymenlaaksossa
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Kansainväliset verkostot
Kymenlaaksossa
CPMR (CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS)

• Kymenlaakson Liitto on ollut vuodesta 1996 CPMR:n (Conference of Peripheral
Maritime Regions) jäsen. CPMR on yksi EU:n tehokkaimpia yhteistyöjärjestöjä.
Se on tehokas, nopeasti vahvistuva ja kehittyvä järjestö. Koko järjestöllä on yhteensä 
160 jäsenaluetta eri puolilla Eurooppaa, 28 maasta, edustaen väestömäärältään n. 200 
miljoonaa kansalaista.

• Kymenlaakson Liitto kuuluu näistä Itämeri komissioon (Baltic Sea Commission), joka 
perustettiin Kotkassa vuonna 1996. Tuolloin koko järjestön jäsenalueiden yhteinen 
vuotuinen kokous, General Assembly järjestettiin Kotkassa. Tällä hetkellä Itämeri 
komissioon kuuluu yhteensä 20 regioonia, viidesta Itämeren alueen maasta, lukuun 
ottamatta Venäjää, edustaen n. 15 miljoonan asukkaan väestöpohjaa.

29.8.2019
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http://www.balticseacommission.eu/


Kansainväliset verkostot
Kymenlaaksossa
NSS (Nordiska Skärsgårdssamarbete)

• Pohjoismaalainen saariston kehittämiseen tähtäävä yhteistyöverkosto, jonka
jäsenenä kymenlaakso on ollut vuodesta 2018.

• Kotisivut http://www.skargardssamarbetet.org/sv/

29.8.2019
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Kansainväliset verkostot
Kymenlaaksossa
ERIAFF (European Regions for Innovation in 
Agriculture, Food, Forestry)

• Kymenlaakso liittynyt verkostoon alkuvuodesta 2019
• Mukana on 80 aluetta, joista usea on vahvasti mukana Euroopan komission maa- ja 

metsätalouspääosaston (DG AGRI) European Innovation Partnership on Agriculture -
verkostossa. Verkostolla on tiiviit suhteet DG AGRI:in ja sen tutkimusyksikköön.

• Verkosto toimii työryhmien kautta, jotka kokoustavat Brysselissä. Työryhmiä on tällä hetkellä
kuusi: forested regions, high-tech farming, horticulture, personalised nutrition value 
networks, consumers’ involvement, social innovation in rural areas, bioregions.

• Erityisesti metsävaltaisten alueiden työryhmä, jota Brysselissä johtaa Pohjois-Karjalan liitto, 
on erittäin aktiivinen ja on laatinut useita positiopapereita Euroopan komission 
biotalouspolitiikan kehittämiseen liittyen.

• Verkkosivut http://www.eriaff.com/

29.8.2019
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https://www.syke.fi/fi-FI/Biokaasulaitoksesta_ravinteita_energiaa_ja_elinkeinotoimintaa_maaseudulle_BioRaEE/Hankkeen_esittely/EIPAgri
http://www.eriaff.com/


Kansainväliset verkostot
Kymenlaaksossa
Environmental Conference of the Regions of 
Europe -verkosto (ENCORE) 
ENCORE-verkostossa toimiminen tukee Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tavoitteen toteuttamista sekä 
Kymenlaakson hyvien esimerkkien esilletuomista. Verkosto myös edesauttaa Kymenlaakson maakunnan 
vaikuttamista EU:n suuntaan ympäristöasioissa. Lisäksi ENCORE-verkosto lisää ympäristöyhteistyötä alueiden 
välillä ja osallistaa ja aktivoi nuoria eurooppalaiseen ympäristöyhteistyöhön ja vuoropuheluun. 

• Environmental Conference of the Regions of Europe -verkosto (ENCORE) on vuonna 1993 perustettu 
ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen yhteistyöverkosto ja foorumi, joka on suunnattu erityisesti 
alueiden ja maakuntien päättäjille. Verkostolla on vahvat sidokset EU:n korkeimpiin päättäviin elimiin sekä 
alueellisiin poliitikkoihin.

• ENCOREn tavoitteena on lisätä päättäjien yhteistyötä ympäristöasioissa, edistää EU:n 
ympäristötavoitteiden toteuttamista aluetasolla ja viedä alueiden näkökulmaa EU:n suuntaan, parantaa 
ympäristöhallintoa, edistää kestävää kehitystä sekä lisätä alueiden välistä ympäristöyhteistyötä. Lisäksi 
verkosto edistää Euroopan nuorten välistä vuoropuhelua ja ympäristöyhteistyötä YouthCORE-verkoston 
kautta. ENCORE-verkostossa on mukana 120 aluetta eri puolilta Eurooppaa. Suomessa Valencia Charterin 
on allekirjoittanut seitsemän maakuntaa. Pohjois-Karjalan ELY-keskus koordinoi Suomen toimintaa ELY-
keskusten osalta.

29.8.2019
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Helsinki Eu Office
• Helsinki EU Office on Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin, Vantaan 

kaupungin, Uudenmaan liiton, Hämeen liiton, Kymenlaakson liiton, Päijät-
Hämeen liiton, Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Hanken Svenska
handelshögskolanin, Taideyliopiston, Laurea-ammattikorkeakoulun, 
Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen yhteinen 
toimisto Brysselissä. 

• Toimisto tukee yhteistyökumppaniensa EU-edunvalvontaa ja edistää niiden 
näkyvyyttä EU-foorumeilla. Toimiston tehtävänä on tämän lisäksi tiedon 
välittäminen EU-lainsäädännön valmistelutyöstä, EU-rahoitusohjelmien 
rakenteesta ja avautuvista rahoitushauista, tapahtumista ja yhteistyö- ja 
verkostoitumismahdollisuuksista.

• Helsinki EU Office seuraa aktiivisesti mm. eurooppalaista 
kaupunkipolitiikkaa, koheesiopolitiikkaa, tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikkaa, liikennepolitiikkaa, terveyspolitiikkaa sekä 
ympäristö- ja energiapolitiikkaa.

29.8.2019
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Helsinki Eu Office
Helsinki EU Office osallistuu yhteistyökumppaniensa kanssa seuraavien 
verkostojen toimintaan:

• ARC (Airport Regions Conference)
• BaltMet (Baltic Metropoles Network)
• BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation)
• CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions)
• CPMR Baltic Sea Commission
• ERRIN (European Regions Research and Innovation Network)
• EUROCITIES
• LERU (League of European Research Universities)
• Science Business

29.8.2019
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Kymenlaakson kv-hankkeet
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Kymenlaakson kv-hankkeet

Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus 
(Merikotka)

INFUTURE - Future potential of Inland Waterways

• Hankkeessa etsitään laaja-alaisesti ratkaisuja kestävän ja kustannustehokkaan 
sisävesiliikenteen kehittämiseksi. 

• Kartoitamme rahtiliikennettä koskevaa lainsäädäntöä sekä Venäjän ja Suomen tullikäytäntöjä.  
Etsimme tehokkaimpia tapoja käsitellä rahtia. Lisäksi luomme IT-järjestelmän, joka auttaa 
asiakasta löytämään nopeasti rahdilleen sopivimman palvelun. Kehitämme 
sisävesiliikenteeseen parhaiten sopivan alustyyppin ja suunnittelemme sisävesiväylille 
sopivimpia liikennöintikäytäntöjä.

• Toteutusaika: 1.11.2018 - 31.10.2021
• Budjetti: 1 251 538 EUR (ENI CBC)

29.8.2019
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Kymenlaakson kv-hankkeet
Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus 
(Merikotka)
COMPLETE - Completing management options in the Baltic Sea Region to reduce risk of invasive species introduction by shipping

• Hanke pyrkii parantamaan vieraslajien hallintaa Itämeren alueella vastaamalla seuraaviin haasteisiin: 
• Painolastivesisopimuksen toteuttaminen Itämerellä vaatii tarkempaa tietoa. Riskilajien valinta, lajien kartoitukset satamissa ja

niiden tunnistus vaativat kuitenkin asiantuntemusta. Virhearvioinnin perusteella tapahtunut lajin leviäminen uudelle alueelle
on usein peruuttamaton tapahtuma, jonka seurauksia ei voida ennustaa. Painolastivesiyleissopimuksen sallimat vapautukset ja 
poikkeusluvat vaativat riskilajien tarkempaa määrittelyä ja riskiarviointien päivittämistä.

• Painolastivesien ohella vieraslajeja salamatkustaa myös laivojen runkoihin kiinnittyneinä. Näitä fouling-lajeja torjutaan laivojen 
pohjia puhdistamalla tai käyttämällä alusten pohjissa kiinnittymisenestoaineita. Kiinnittyvien lajien torjunta perustuu 
toistaiseksi vapaaehtoisuuteen. Alusten pohjaa puhdistamalla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä polttoaineen 
kulutuksessa, mikä on omiaan lisäämään vapaaehtoista toimintaa. Vedessä tapahtuva puhdistus voi kuitenkin irrottaa 
pohjamaalin haitta-aineita kuten kuparia, tai vieraslajeja. Lisäksi vedessä tapahtuvaan pohjien puhdistamiseen liittyvät 
säännökset ja käytännöt vaihtelevat Itämeren eri osissa. Tämä lisää vieraslajien riskiä levitä puhdistussatamaan.

• Vieraslajien määrä kuvaa myös meren tilaa. Jotta tilan arvioiminen ja vieraslajien seuranta saataisiin toteutettua, tarvitaan
myös menetelmien yhdenmukaistamista ja tietovarantojen yhteiskäyttöä. Tietojen saatavuuden parantaminen sekä Itämeren 
vieraslajeja koskeva varhaisvaroitusjärjestelmä edistävät vieraslajien hallintaa ja parantavat nopean toiminnan mahdollisuutta. 

• Hanketoteuttajat ja yhteistyökumppanit edustavat kaikkia Itämeren ympärysvaltioita, joten kansainväliselle yhteistyölle on 
hankkeessa loistavat edellytykset. Vieraslajien saapumisen estämiseen ja parempaan hallintaan päästään vain yhteistyöllä ja 
harmonisoimalla toimintatapoja koko Itämeren alueella.

• Toteutusaika: 1.10.2017 - 30.9.2020
• Budjetti: 3,23 MEUR (BSR)

29.8.2019
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Kymenlaakson kv-hankkeet
Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus 
(Merikotka)

GetReady – Getting ready for the cross-border challenges: capacity building 
in sustainable shore use.

• Merikotka ry:n tavoite on kartoittaa digitalisaation tuomia mahdollisuuksia, 
joita voidaan käyttää satamaympäristön kestävään kehittämiseen.

• Toteutusaika: 1.5.2019 – 30.4.2022
• Budjetti: 812 713 EUR (josta Merikotka ry:n osuus 69906 EUR)

29.8.2019
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Kymenlaakson kv-hankkeet

• Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu (XAMK)

• Xamk_KVhankkeet_Kymenlaakso.pdf

29.8.2019
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Kymenlaakson kv-hankkeet

Kouvola Innovation Oy (KINNO)
• EU Horisontti 2020 (EE-13-2016 Cost reduction of new Nearly Zero-Energy buildings)
• NERO – Cost reduction of Nearly Zero-Energy Wooden buildings in the Northern Climatic Conditions

• Toteutusaika: 1.9.2017 - 30.8.2020
Kokonaisbudjetti: 1,8Meur
Kinnon osuus: 480 000€ (Lead Partner)

• Projekti etsii ratkaisuja tulevien lähes nollaenergiatalojen kustannusten alentamiseen tehokkaan 
suunnittelu- ja valmistusprosessin keinoin. Nero keskittyy puurakenteisten tehdasvalmisteisten julkisten 
rakennusten energia- ja kustannustehokkuuden parantamiseen sekä demonstrointiin eri maissa 
toteutettavien kohteiden avulla.

Projektipartnerit: 
• Kouvola Innovation Oy (Kinno), Aalto –yliopisto, Tallinnan teknillinen korkeakoulu, Växjön kaupungin 

kehitysyhtiö Växjö Kommunföretag AB Ruotsista ja Sintef As Norjasta.

29.8.2019
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Kymenlaakson kv-hankkeet
Kouvola Innovation Oy (KINNO)
• Interreg Central Baltic
• SmartLog - Smart Logistics and Freight Villages Initiative
• Toteutusaika: 1.9.2016 – 31.8.2019

Kokonaisbudjetti: 2,2Meur
Kinnon osuus: 1,2Meur (Lead Partner)

• SmartLog-hankeessa keskeistä on tavaravirran ja informaation uudenlainen tietohallinto. Hankkeessa 
käytetään blockchain-teknologiaa (tätä käyttää mm. bittiraha Bitcoin), jonka avulla eri sidosryhmien omat 
tiedonhallintajärjestelmät pyritään saamaan kommunikoimaan keskenään. Tämä taas mahdollistaa 
manuaalisen työn minimoinnin järjestelmien välillä.

• Hanke luo mahdollisuuden optimoida tavarakuljetuksia kehitteillä olevan uudenlaisen logistiikka-alalle 
soveltuvan Internet of Things –pohjaisen IT-ratkaisun avulla, joka parantaa tavaravirtojen sujuvuutta ja 
täsmällisyyttä sekä lyhentää toimitusaikoja ja alentaa operatiivisia kustannuksia. Lisäksi myös tiedonkulku 
sekä nopeutuu että muuttuu läpinäkyvämmäksi. Tavarakuljetuksista pyritään luomaan entistä enemmän 
itseohjautuvia.

• Hankkeessa myös mitataan sovelluksen tuomat hyödyt (esim. toimitusaikojen sekä operatiivisten 
kustannusten muutokset). Mittaus suoritetaan kahdella TEN-T-ydinverkon kuljetuskorridorilla, jotka ovat 
Scandinavian – Mediterranean sekä North Sea – Baltic -ydinkuljetuskorridorit.

• Hankkeessa ovat mukana Suomi (Kouvola Innovation Oy), Viro (Tallinn University of Technology ja Valga
County Development Agency), Latvia (Transport and Telecommunication Institute) ja Ruotsi (Region 
Örebro County). 

29.8.2019
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Kymenlaakson kv-hankkeet
Kouvola Innovation Oy (KINNO)
• Interreg Central Baltic
• SmartLog - Smart Logistics and Freight Villages Initiative
• Toteutusaika: 1.9.2016 – 31.8.2019

Kokonaisbudjetti: 2,2Meur
Kinnon osuus: 1,2Meur (Lead Partner)

• SmartLog-hankeessa keskeistä on tavaravirran ja informaation uudenlainen tietohallinto. Hankkeessa 
käytetään blockchain-teknologiaa (tätä käyttää mm. bittiraha Bitcoin), jonka avulla eri sidosryhmien omat 
tiedonhallintajärjestelmät pyritään saamaan kommunikoimaan keskenään. Tämä taas mahdollistaa 
manuaalisen työn minimoinnin järjestelmien välillä.

• Hanke luo mahdollisuuden optimoida tavarakuljetuksia kehitteillä olevan uudenlaisen logistiikka-alalle 
soveltuvan Internet of Things –pohjaisen IT-ratkaisun avulla, joka parantaa tavaravirtojen sujuvuutta ja 
täsmällisyyttä sekä lyhentää toimitusaikoja ja alentaa operatiivisia kustannuksia. Lisäksi myös tiedonkulku 
sekä nopeutuu että muuttuu läpinäkyvämmäksi. Tavarakuljetuksista pyritään luomaan entistä enemmän 
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• Hankkeessa myös mitataan sovelluksen tuomat hyödyt (esim. toimitusaikojen sekä operatiivisten 
kustannusten muutokset). Mittaus suoritetaan kahdella TEN-T-ydinverkon kuljetuskorridorilla, jotka ovat 
Scandinavian – Mediterranean sekä North Sea – Baltic -ydinkuljetuskorridorit.
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Örebro County). 

29.8.2019

26



Kymenlaakson kv-hankkeet
Kouvola Innovation Oy (KINNO)
• Interreg Baltic Sea Region 
• GoSmart BSR – Älykkään erikoistumisen vahvistaminen monikansallista yhteistyötä edistäen.

• Toteutusaika: 1.10.2017 – 30.9.2020
Kokonaisbudjetti: 1,76Meur
Kinnon osuus: 277 000€ (osatoteuttaja)

• GoSmart BSR on monikansallinen hanke, joka kohdistuu heikommin kehittyneiden Itämeren alueen seutujen matalaan 
innovaatiokapasiteettiin ja pyrkii parantamaan sitä keskinäisellä oppimisella, älykkään erikoistumisen strategioiden 
tuomisella pk-yritysten yhteisiin käytännön toimiin sekä ottaen käyttöön kehittyneempien alueiden parhaat käytännöt. 
Hanke liittyy älykkään erikoistumisen strategia (S3) -toimintamalliin ja pyrkii edistämään teollisuuden, t&k-sektorin sekä 
viranomaisten tehokasta yhteistyötä monikansallisella lähestymistavalla.

• Vaikka S3 leviää nopeasti Itämeren alueilla, strategiat eivät ole vielä tarpeeksi tehokkaita tuottamaan seuduilleen kasvua 
varsinkaan Itämeren alueen etelä- ja itäosissa. Tällaisia seutuja on hankkeessa mukana neljä: Podlaskie (Puola), Kaunas 
(Liettua), Vidzeme (Latvia) ja South/East (Eesti). Sitä vastoin hankkeen seudut Syddanmark (Tanska), Hamburg (Saksa) ja 
Kouvola (Suomi) ovat pidemmälle edistyneet t&k-saralla, innovoinnissa, innovaatio-vetoisissa sekä 
kansainvälistymisperusteisissa liiketoimintamalleissa. Molempien kaltaiset seudut hyötyisivät kuitenkin aiempaa tiiviimmästä 
taloudellisesta yhteistyöstä, yhteistutkimuksesta sekä t&k:n kaupallistamisesta.

• Hankkeessa vertaillaan eri seutujen hyviä käytäntöjä, vaihdetaan tietoa ja kokemuksia, toteutetaan yhteisiä suunnitelmia ja 
toimenpiteitä sekä luodaan uusia kontakteja Itämeren alueella.

• Hankkeen lopputuloksina odotetaan toimivaa ja kestävää monikansallista innovoinnin välitysjärjestelmää sekä 
hankeseuduilla käyttöönotettua pk-yritysten yhteistä älykkään erikoistumisen strategiaa.

29.8.2019
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Kymenlaakson kv-hankkeet
Kouvola Innovation Oy (KINNO)
• Interreg Europe
• CircPro – Smart Circular Procurement
• Toteutusaika: 1.6.2018 – 31.5.2023

Kokonaisbudjetti: 2,6Meur
Kinnon osuus: 380 000€ (Lead Partner)

• CircPro on Interreg Europe -ohjelman rahoittama monikansallinen alueellista yhteistyötä vahvistava hanke, jonka tarkoituksena on 
edistää kiertotaloutta tukevien julkisten hankintojen (kiertotaloushankinnat) toteuttamista.

• Kiertotaloushankinnasta, circular procurement, on kyse esimerkiksi silloin kun hankitaan uusiomateriaalista valmistettuja tuotteita tai 
hankintoihin sisällytetään materiaalien kiertoa ja kierrätettävyyden tehostamista tukevia kriteereitä. Tuotteiden sijasta voidaan hankkia 
myös palvelua, product-service system, jossa palveluntuottaja sitoutuu huollon ja varaosien toimittamiseen sopimuskaudella sekä 
huolehtii asianmukaisesta loppukäyttöön saattamisesta.

• Hankkeessa myötävaikutetaan poliittisiin ohjauskeinoihin – esimerkiksi Suomen osuudessa Kymenlaakson älykkään erikoistumisen 
strategiaan (RIS3) – jotta kiertotaloushankinnat saataisiin osaksi alueellisia strategisia tavoitteita ja siten vakiintuneiksi käytännöiksi 
kuntien ja kaupunkien hankinnoissa. Hankkeessa vaihdetaan kokemuksia ja tietoa hankekumppaneiden kesken erilaisista alueellisista 
toimijoista ja verkostoista sekä hyvistä käytännöistä ja pilottikohteista kiertotaloushankintojen edistämiseksi. Hankkeen kautta
edistetään alueellista kiertotaloushankintoihin liittyvää tietotaitoa, tunnistetaan kiertotaloushankintoihin liittyviä hallinnollisia ja 
lainsäädännöllisiä esteitä, hälvennetään tilaajien ennakkoasenteita kierrätys- ja uusiomateriaaleja kohtaan ja hankkeessa 
rakennettavalla sidosryhmäyhteistyöllä muun muassa edesautetaan tilaajien ja tuottajien välisen markkinavuoropuhelun syntymistä.
Tulosten siirtoa/täytäntöönpanoa varten jokainen hankekumppani laatii alueellisen toimintasuunnitelman (Action Plan), jonka 
toteutumista seurataan aktiivisesti.

• Hankkeessa on mukana 11 partneria kymmenestä eri maasta. Kouvola Innovation on hankkeen hallinnoija (Lead Partner) eli se 
koordinoi koko hanketta ja vastaa myös omasta projektiosuudestaan hankkeessa. Hankekumppanit tulevat Bulgariasta (Bulgarian 
Association of Recycling), Espanjasta (Ministry of Environment and Spatial Planning, Regional Government of Andalusia), Italiasta
(Piemonte Region & University of Turin), Kreikasta (Region of East Macedonia and Thrace), Kroatiasta (Development Agency IGRA), 
Liettuasta (Lithuanian Innovation Centre), Norjasta (Municipality of Elverum), Portugalista (Alentejo Coordination and Regional 
Development Commission) ja Virosta (Stockholm Environment Institute Tallinn Centre).
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Kymenlaakson kv-hankkeet

Cursor Oy

BizCycle (ENI)

• Hankkeen avulla tuetaan ja kehitetään pyöräilymatkailupalveluihin 
keskittyneiden yritysten ja yrittäjien toimintaa kouluttamalla yrityksiä sekä 
markkinoimalla Kotkan-Haminan seutua kansainvälisille matkailijoille 
pyöräilykohteena.

• Partners: Cursor Oy, ITMO University(lead), FructOy, VismartOy, 
tourismservicecentreof Leningrad oblast, tourismcommitteeof Leningrad 
oblast.

• Execution time:1.11.2018 -30.10.2021
• Kokonaisbudjetti: 807 902
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Kymenlaakson kv-hankkeet

Cursor Oy

Startup Connect (ENI)

• The main objective is to promote economic prosperity of 
cross-border region by facilitation of startup entrepreneurship 
and by forming a community of innovators and business 
leaders with ambitions and abilities for global success.

• Execution time:1.11.2018 -31.12.2020
• Kokonaisbudjetti: 239 700
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Cursor Oy
CB 4 GameCamps(Central Baltic)

• Game Camps projectis an initiative to strenghtencross-border ties 
between the Baltic Sea countries’gameindustries. Its goal is to help 
establish cross-bordergamecompanies over the years 2016-2019. 

• Partners: Cursor Oy (lead), Estonian Digital Centre (DIGIX), Latvian 
Technological Center (LTC) and Science Park Gotland.

• Execution time:1.9.2016 -31.1.2020
• Kokonaisbudjetti: 1 582 351
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Cursor Oy
Startup Passion (Central Baltic)

• Hankkeen tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden startup-kulttuuria ja-
ekosysteemiä Suomessa, Virossa ja Latviassa järjestämällä kolmen maan yhteisiä 
startup-kiihdytysohjelmia opiskelijoille. Tuloksena näistä syntyy uusia kansainvälisiä 
startup-yrityksiä ja yhteistyötä yli rajojen. Kiihdytysohjematsisältävät koulutusta, 
mentorointia, businessideakilpailun ja mahdollisuuden osallistua kansainvälisiin 
startup-tapahtumiin.

• Partnerit: Cursor Oy (lead), Xamk, Tallinnan Yliopisto, Stockholm School of 
Economics

• Toteutusaika: 1.9.2015 -31.8.2019
• Kokonaisbudjetti: 1 761 262
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Cursor Oy
FutureEcom(InterregEurope)

• The project addresses policy makers and business support agencies across EU who need to 
understand the key barriers for SMEs to exploit and benefit from a global internet driven 
market place in general and particularly enhance digitisationand automation. 

• Interregional collaboration and exchange of good practices will demonstrate that European 
regions have much to learn from each other.

• Partners: CoventryUniversityEnterprises Ltd (lead), Business DevelopmentCentre North 
Denmark, North DenmarkRegion, Business-and Innovation-Center Lippe-DetmoldGILDE, 
Chamberof Magnesia, LithuanianInnovation Centre, NERSANT –Business Association of 
SantaremRegion, ERVET -Emilia-Romagna developmentagency, Cursor Oy, RegionalCouncilof
Kymenlaakso

• Execution time: 1.6.2018 -31.5.2022
• Kokonaisbudjetti: 1 700 000
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Kymenlaakson kv-hankkeet
Cursor Oy
Smart-upBSR (Baltic SeaRegion)

• The project addresses the challenges that the Baltic Sea Region faces in implementing 
regional research and innovation strategies based on smart specialisation(RIS3). The results 
of the project will enable partners and others in BSR to effectively realize their policies in 
practice, eliminate obstacles and leverage their collective knowledge and expertise to achieve 
effective regional and transnational collaboration. 

• Partners: Aalto UniversityFoundation (lead), Helsinki-Uusimaa RegionalCouncil, TheCity of 
Aarhus, TallinnCity Enterprise Department, Brandenburg Ministryof Justice, European 
Affairsand Consumer Protection, Universityof Latvia, LiepajaUniversity, TheAgencyfor
Science, Innovation and Technology, KlaipedaScience and Technology Park, Metropolitan Area 
Gdańsk-Gdynia-Sopot, ITMO University, Cursor Oy, Ministryof Educationand Science of 
theRepublicof Latvia 

• Execution time: 1.10.2017 -30.9.2020
• Kokonaisbudjetti: 2 400 000
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Aluekehitysasiantuntija
Kymenlaakson Liitto
PL 35 (Karhulantie 36 B)
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