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Tervehdys Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskuksesta!
Etelä-Pohjanmaan liitto on aloittanut Europe Direct -verkostossa vuoden alusta
Uusi EU-tietokeskus pyrkii jatkamaan maakunnassa aikaisemmin toimineiden tiedotuspisteiden, JAKK
EU-tietokeskuksen sekä ulkoministeriön Eurooppa-tiedotuksen ansiokasta paikallista työtä. Euroopan
komissio tukee tiedotuspistettä sekä taloudellisesti että tiedollisesti. Tiedotuspiste sijaitsee liiton
tiloissa, hallinnon käytävällä. Olet tervetullut vierailemaan! Pyydämme kuitenkin soittamaan etukäteen
jolloin varmistat tiedotuspisteen työntekijän paikallaolon. Puh. 020 124 4129.
EU-tietokeskus julkaisee ja toimittaa tätä Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa -uutiskirjettä noin joka toinen
kuukausi tai tarvittaessa useammin. Uutiskirjeessä voidaan myös tiedottaa yhteistyökumppaneiden
asioista, mikäli ne liittyvät Euroopan unioniin, kansainväliseen hanketoimintaan tai maakunnan
kansainvälistämiseen. Jos sinulla on jotain tiedotettavaa, voit ilmoittaa siitä sähköpostilla osoitteeseen
eu-tietokeskus@etela-pohjanmaa.fi.
Facebookissa löydät meidät nimellä ”Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa”. Käy tykkäämässä!
Lisätietoa Europe Direct -verkostosta.

Vuosi 2013 on Euroopan kansalaisten teemavuosi
Euroopan unionin kansalaisuuden käyttöönotosta on kulunut 20 vuotta ja teemavuoden tarkoituksena
on korostaa jo olemassa olevia etuja ja oikeuksia sekä tarkastella asioita uudelleen ja kehittää niitä
tarpeen mukaan. Toinen syy kansalaisten teemavuoden sijoittumiseen vuoteen 2013 on vuonna 2014
järjestettävät Euroopan Parlamentin vaalit. Taustalla kansalaisten teemavuodelle on vuonna 2010
julkaistu selvitys joka osoittaa, että osa EU:n kansalaisista ei hyödynnä täysin oikeuksiaan johtuen siitä,
että heillä ei ole asianmukaista tietoa. Ehkä tunnetuin ja käytetyin kansalaisoikeus on vapaa liikkuvuus.
Noin puolet kansalaisista myös nimeää oikeuden liikkua ja asua vapaasti tärkeimmäksi oikeudeksi.
Lisätietoa teemavuodesta
Vuoden 2010 selvitys
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Yrittäjyyttä koskeva toimintasuunnitelma 2020
Euroopan komissio on esitellyt toimintasuunnitelman jolla pyritään tukemaan yrittäjiä ja muutetaan
yrittäjyyskulttuuria Euroopassa. Pk-yritykset luovat tänä päivänä suurimman osan Euroopan uusista
työpaikoista. Suunnitelma sisältää kuusi keskeistä alaa joilla on tavoitteena luoda suotuisampi
toimintaympäristö yrityksille. Näitä ovat rahoituksen saanti, kriittisten vaiheiden tukeminen, tieto- ja
viestintätekniikan parempi hyödyntäminen, yrityksen omistajuuden helpompi siirtäminen, käytännön
ongelmissa auttaminen sekä hallinnon yksinkertaistaminen.
Lisäksi toimintasuunnitelma ottaa huomioon tiettyjä väestöryhmiä, joiden keskuudessa komissio haluaa
edistää yrittäjyyttä. Näitä ovat naiset, joiden osuus yrittäjistä on vain vähän yli kolmannes, seniorit,
joiden osaamisen siirtäminen tuleville sukupolville on erityisen arvokasta, maahanmuuttajat, joilla on
usein vaikeuksia saada palkkatyötä sekä työttömät, joille halutaan tarjota koulutusta, tukea ja
neuvontaa.
Lisätietoa täältä.
Linkki suunnitelmaan.

Kilpailu 16-30 vuotiaille liittyen vuoden 2014 eurovaaleihin
Kilpailuun tulee laatia innovatiivinen tulkinta Euroopan parlamentin merkityksestä itselleen ja perustelut
miksi on tärkeää äänestää vuoden 2014 eurovaaleissa. Kilpailuun voi osallistua joko yksittäisenä
henkilönä tai ryhmänä. Tulkinnan voi joko laatia englanniksi tai sisällyttää siihen englanninkielisen
käännöksen. Mahdollisia esitysmuotoja ovat esim. kirjoitelma, maalaus, valokuva, video, peli tai
sosiaalisen median sovellus.
Kilpailun järjestää European Policy Center, EPC ja osallistuminen 28.3.2013 mennessä. EPC valitsee 20
voittajaa jotka pääsevät matkalle Brysseliin tutustumaan Euroopan parlamentin toimintaan ja
tapaamaan päättäjiä. Lisätietoa kilpailusta täältä.

CIMO:n selvitys maakuntien kansainvälisyydestä
Etelä-Pohjanmaa sijoittuu viidenneksitoista tilastossa, jossa on kartoitettu miten aktiivisesti
maakunnassa on haettu CIMO:n rahoitusta vuosina 2008–2010 suhteutettuna maakunnan
oppilasmääriin. Selvitys keskittyy ainoastaan CIMO:n rahoittamiin ohjelmiin ja on syytä pitää mielessä,
että oppilaitosten kansainvälistä toimintaa rahoitetaan myös muuten. Selvityksessä keskitytään
koulutussektoriin, mutta otetaan myös huomioon miten kansainvälisyys näkyy maakuntasuunnitelmissa
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ja -ohjelmissa. Selvityksen mukaan neljäsosalla maakunnista on kansainvälisyysstrategia, EteläPohjanmaa mukaan lukien.
CIMO:n selvitys.
Linkki Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelmaan.

Laajakaista osaamista Eurooppaan
Etelä-Pohjanmaan liitto on mukana ENGAGE -hankkeessa, jossa tavoitteena on pienentää maaseudun ja
kaupunkialueiden eroa ICT:n hyödyntämisessä. Hanke pyrkii välittämään hyviä käytäntöjä
laajakaistaverkkojen suunnittelusta ja käyttöönotosta. Lisäksi halutaan edesauttaa laajakaistaverkkojen
hyödyntämistä. Maakunnasta mukana hankkeessa on myös Suupohjan Elinkeinotoimen Kuntayhtymä.
ENGAGE -hankkeen puitteissa järjestetään suuri tietoliikennekonferenssi Etelä-Pohjanmaalla 10.–
11.9.2013. Konferenssiin osallistuu alan asiantuntijoita sekä eri tason poliittisia päättäjiä ympäri
Euroopan. Lue lisää hankkeen ajankohtaisista asioista sekä seuraa konferenssin tarkentuvaa ohjelmaa
hankkeen nettisivuilta (http://www.engage-interreg.eu/).
Myös komissio on työohjelmassa 2013 ilmaissut tavoitteenaan alentaa merkittävästi nopeiden
laajakaistaverkkojen käyttöönotosta aiheutuvia kustannuksia unionin alueella. Euroopan
digitaalistrategian, joka on olennainen osa Eurooppa 2020 -strategiaa, päätavoitteena on lisätä
laajakaistainvestointeja ja pyrkiä siten myös edesauttamaan Euroopan elpymistä. Digitaalitalous kasvaa
seitsemän kertaa nopeampaa kuin muu talous. Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksessä on
arvioitu, että huippunopea laajakaista ja sen mahdollistamat palvelut koko maan laajuisesti toisivat jopa
yli kahden miljardin euron vuosittaiset resurssit muuhun käyttöön. Suomi kuuluu huippunopean
laajakaistan kärkimaihin, mutta jäsenmaiden välillä on merkittäviä eroja joiden poistamiseen komissio
on sitoutunut. Asiantuntijoita eri puolilta Eurooppaa saapuu tämän vuoden aikana Etelä-Pohjanmaalle
hakemaan oppia siitä, miten verkko rakennetaan ja operoidaan.
Komissio on hyväksynyt lisäksi seitsemän uutta digitaalista painopistettä vuosille 2013–2014;
suositukset varmemmasta ja syrjimättömästä pääsystä verkkoon, uudet julkisten digitaalipalvelujen
infrastruktuurit, edistää digitaalitaitoja ja työllisyyttä, tarjota turvallinen verkkoympäristö, jossa
arvostetaan käyttäjien vapauksia ja yksityisyyden suojaa, tekijänoikeuksien nykyaikaistaminen, julkisen
sektorin ostovoiman nopeuttamaan pilvipalvelujen kehitystä sekä lisätä Euroopan houkuttelevuutta
suunnitteluun ja tuotantoon tehtäville investoinneille.

Jos et jatkossa halua saada uutiskirjettä sähköpostiisi, pyydämme sinua ystävällisesti ilmoittamaan siitä osoitteeseen eutietokeskus@etela-pohjanmaa.fi. Voit myös tiedottaa uutiskirjeen kautta kansainvälisiin teemoihin liittyvistä ajankohtaisista
tapahtumista ilmoittamalla siitä samaan osoitteeseen.

Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa
Uutiskirje 01/2013

Katso myös komission lehdistötiedote digitaalialan painopisteistä sekä Liikenne- ja viestintäministeriön
selvitys huippunopean laajakaistan taloudellisista vaikutuksista Suomessa.

Ajankohtaisia hakuja
Eurostars -ohjelman vuoden 2013 haku pk-yrityksille tutkimus- ja kehitystoimintaan (R&D) 4.4.2013
mennessä. Rahoittajana on Tekes, mutta hakemukset arvioidaan kansainvälisesti. Lisätietoa täältä.
Seed Money Facility on rahoitusinstrumentti, jonka tarkoituksena on tukea sellaisten hankkeiden
valmistelua, jotka edistävät Itämeri strategiaa. Instrumentti on Baltic Sea Interreg- ohjelmasta. Tuen
määrä yhdelle hankkeelle vaihtelee 30 000 ja 50 000 euron välillä 85 %:lla tuella. Hankkeissa tulee olla
vähintään kolme organisaatiota ja hankkeen kesto vähintään 12 kuukautta. Rahoituspäätöksiä tehdään
neljä kertaa vuodessa ja hakemuksia voi lähettää koska vaan. Etelä-Pohjanmaan liiton Kate -hanke antaa
lisätietoja ja tukea kansainvälisen rahoituksen hakemisessa. Lue lisää:
http://www.epliitto.fi/?page=kate_hanke. Rahoitusinstrumentin kotisivut löytyvät täältä.

Ajankohtaista Etelä-Pohjanmaalla
4.4.2013 klo. 12.30–16 Kokemuksia ja tietoa kansainvälisen työvoiman rekrytoinnista, Sedu, Lapua.
Tilaisuus on suunnattu metalli- ja konepajateollisuuden työvoimatarpeisiin. Tilaisuuden järjestävät EteläPohjanmaan liiton Kate hanke, EURES/ Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto, Lapuan ja Kauhavan kaupungit,
Seinäjoen ammattikorkeakoulun Work for future -hanke ja Koulutuskeskus Sedun ja Sedu aikuiskoulutuksen
Global West -hanke. Maksuttomaan tilaisuuteen voi ilmoittautua: mari.lahdesmaki@te-toimisto.fi

18.4.2013 Kivinet -Kilpailukykyä kansainvälistymisestä, Power Park, Alahärmä.
Ohjelman sisältö koostuu Team Finland-toiminnan esittelystä, mielenkiintoisten yritysten kv-kehitystarinoista
ja
kv-palveluja
tarjoavien
organisaatioiden
toiminnan
esittelystä
(kv-torista).
Lisätietoa:
rainer.vainionkulma@ely-kuskus.fi

Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskus
Kampusranta 9 C, 60101 Seinäjoki
eu-tietokeskus@etela-pohjanmaa.fi
Puh. 020 124 4129
Facebookissa ”Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa”
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