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SINAL	  	  24–25.05.2016	  

Ammattilaisten	  Biotaloustapahtuma,	  jonka	  kohderyhmänä	  ovat	  yritykset	  
ja	  tutkimuslaitokset,	  jotka	  etsivät	  yhteistyökumppaneita	  tutkimukseen,	  
kehittämiensä	  biotaloustuotteiden	  teollistamiseen	  ja	  kaupallistamiseen.	  
*  SINAL:in	  osallistujat	  ilmoittavat	  etukäteen	  oman	  osaamisensa	  ja	  

kiinnostuksensa	  kohteet,	  joiden	  pohjalta	  järjestäjät	  sopivat	  osallistujille	  
tapaamisia	  potentiaalisten	  yhteistyökumppaneiden	  kanssa	  
’törmäyttäen’.	  

*  SINAL’in	  tavoitteena	  on	  kattaa	  laajalti	  toimialaa	  bioenergiasta	  
biopohjaisiin	  kemikaaleihin	  ja	  innovatiivisiin	  tuotteisiin,	  
komposiittimateriaaleihin	  http://www.sinal-‐exhibition.eu/index.php/en/	  	  

*  Tapahtumaan	  sisältyy	  lisäksi	  konferenssiosuus,	  johon	  voi	  ehdottaa	  
teemakohtaisia	  esityksiä,	  rahoitusta	  koskevaa	  neuvontaa	  jne.	  
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Biotalous	  -‐	  yksi	  Team	  Finland	  Pariisin	  
painopisteistä	  vuonna	  2016	  

*  SINAL	  on	  osa	  suurempaa	  kokonaisuutta,	  johon	  Pariisin	  
Team	  Finland	  toimijat	  kaavailevat	  vuonna	  2016	  yritysten	  ja	  
tutkimuslaitosten	  monipuolista	  viestintää	  tukevia	  
verkostoitumistukitoimia	  :	  

Ø biotalousaiheinen	  toimittajavierailu	  Suomeen	  

Ø seminaareja	  Suomen	  Pariisin	  suurlähetystöllä	  	  

Ø Senaatin	  ystävyysryhmän	  vierailu	  Suomeen	  
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Miksi	  Ranskaan	  	  ?	  

*  Yksi	  Euroopan	  ja	  maailman	  merkittävimmistä	  biotalousmaista.	  
–  Maan	  	  ensimmäinen	  biotaloussuunnitelma	  valmistui	  	  vuonna	  2003	  .	  

–  Uutta	  kansallista	  biotalousstrategiaa	  valmistellaan	  parhaillaan	  julkaistavaksi	  
vuodenvaihteessa	  2015/2016.	  

*  Ranskalaisyritykset	  ovat	  erittäin	  merkittäviä	  tekijöitä	  Euroopassa	  ja	  
mukana	  mm.	  vastikään	  perustetussa	  Euroopan	  suurimmassa	  
biotalouden	  3bi-‐interclusterissa.http://www.3bi-‐intercluster.org/home/	  

*  Lukuisia	  ammatillisia	  toimijoita	  ja	  instituutioita	  toimii	  tutkimuksen	  
saralla	  sekä	  rahoittaa	  innovaatioita	  :	  	  ADEME,	  3BCAR	  Carnot	  Institute...	  
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http://www.cartesfrance.fr/geographie/cartes-‐france-‐agricoles/
carte-‐france-‐agricole.html	  
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RANSKA	  
Väkirikas	  biotalousvaltio	  
	  
-‐	  65	  miljoonaa	  asukasta	  
	  
-‐	  53,2	  %	  pinta-‐alasta	  viljeltyä	  
	  
-‐	  28,3	  %	  pinta-‐alasta	  metsiä	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ja	  suuret	  volyymit	  	  
	  
-‐	  Uusi	  Biotalousstrategia	  	  2015	  	  !	  
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Lukuisia	  Osaamiskeskittymiä	  ympäri	  Ranskaa	  



Miksi	  tilaisuus	  suomalaisille	  ?	  

*  Akroekologia	  kehittynyt	  voimakkaasti	  vuodesta	  2000	  alkaen	  
lainsäädännön	  tukemana	  (Grenelle	  de	  l’environnement,	  	  Plan	  Ecophyto,	  	  Loi	  
d’avenir	  Agroécologie)	  

*  Ranskan	  oma	  osaaminen	  maatalouspainotteista.	  
*  Ranskalaiset	  osoittavat	  	  suurta	  kiinnostusta	  Suomen	  

Biotalousstrategiaa	  ja	  	  metsäpuolen	  tunnustettua	  osaamista	  	  kohtaan	  
*  Sekä	  Suomi	  että	  Ranska	  jakavat	  EU’n	  yhteisen	  näkemyksen	  biotalouden	  

tulevasta	  merkityksestä	  	  
*  Ainutlaatuinen	  tilaisuus	  perehtyä	  yritysten	  ja	  tutkimusyhteisöjen	  

yhteistyömahdollisuuksiin	  ja	  vahvistaa	  biotalouden	  kehittyviä	  
markkinoita	  	  puolin	  ja	  toisin.	  
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Suomi	  vuoden	  2016	  SINAL-‐
kunniavierasmaaksi	  ?	  

*  Mahdollistaisi	  lisänäkyvyyden	  mm.	  tapahtuman	  nettisivuilla,	  esitteessä,	  
ja	  kutsuissa	  

*  Mahdollisuus	  myös	  jonkinlaiseen	  Suomi-‐	  vastaanottoon	  tai	  
	  	  	  	  	  esim.	  toivomustemme	  mukaiseen	  seminaariin	  ?	  
	  
*  Kunniavierasmaa	  –status	  Suomelle,	  mikäli	  riittävä	  määrä	  yrityksiä	  

mukana.	  
	  

NB.	  Alankomaat	  oli	  tapahtuman	  kunniavieraana	  kaksi	  vuotta	  sitten	  ja	  satsaa	  
pitkäjänteiseen	  yhteistyön	  kehittämiseen	  osallistumalla	  tähän	  
pienimuotoiseen,	  mutta	  fokusoituun	  	  tapahtumaan	  joka	  vuosi.	  
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Mahdollisuus	  yritysten	  toiveiden	  
mukaiseen	  oheisohjelmaan	  

*  Tapaamisjärjestelyjä	  SINAL’in	  puitteissa	  	  
*  Yritysvierailuja	  (esim.	  Pomacle’n	  biojalostamo	  )	  
*  Tutustumisvierailuja	  Pariisissa	  tai	  muualla	  Ranskassa	  
ennen	  SINAL’ia	  tai	  sen	  jälkeen	  ?	  
–  Tutkimuslaitoksia	  

–  Biotalous-‐klusteritoimijoita	  

–  Investointitahoja	  
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Paljonko	  SINAL-‐osallistuminen	  
maksaa	  ?	  

*  Kokonaishinta	  :	  1	  090	  €	  /	  yritys	  osallistuja	  
–  sisältää	  esittelyn	  SINAL-‐	  katalogissa,	  
–  yritystapaamisten	  sopimisen	  

–  	  lounaat,	  yöpymiset	  sekä	  liikkumisen	  paikan	  päällä	  

–  Varsinaiset	  messuosastot	  ovat	  vaatimattomia	  ja	  
näytteilleasettajakulut	  lähes	  olemattomat	  

–  Matkakustannukset	  (lento-‐,	  junaliput)	  osallistujat	  kustantavat	  itse	  
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Koordinaatio,	  aikataulu	  ja	  tiedotus	  ?	  

*  Pariisin	  Team	  Finland	  toimijat	  koordinoivat	  osallistumista	  SINAL’in	  
järjestäjien	  kanssa	  ja	  kokoavat	  SUOMI-‐delegaation.	  	  

*  Kiinnostuneiden	  yritysten	  ilmoittautumiset	  tapahtumaan	  pyritään	  
kokoamaan	  ennen	  vuoden	  2015	  loppua	  kunniavierasmaa-‐	  	  ’Finland	  guest	  
of	  honor	  country	  in	  SINAL	  2016’	  statuksen	  saamiseksi	  

*  Ehdotukset	  ja	  kommentit	  teematoiveista	  seminaareihin	  otetaan	  vastaan	  
samalla.	  Viestintä	  osallistujille	  koordinoidaan	  ja	  toteutetaan	  Pariisista.	  

*  ILMOITTAUTUMISET	  pyydämme	  toimittamaan	  sähköpostitse	  ’SINAL	  2016’	  
ennen	  joulua	  24.12.2015	  
*  Jertta.demazieres@formin.fi	  

*  Cc.	  Heli.pasanenzentz@finpro.fi	  
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Kiitos	  !	  	  
	  Merci	  de	  votre	  attention	  !	  

	  
Team	  Finland	  Pariisi	  

	  

	  
ILMOITTAUTUMISET	  ja	  LISÄTIETOJA	  SINAL	  2016	  	  :	  

	  
jertta.demazieres@formin.fi	  	  

	  
heli.pasanen-‐zentz@finpro.fi	  	  
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