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Tervehdys Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskuksesta!
Syksyn alkaessa kalenteri täyttyy nopeasti. Myös uutiskirje täyttyi tällä kertaa ajankohtaisista
tapahtumista. Poimi kalenteriisi sopivat tapahtumat alta!

EU:n koulutusohjelmiin lisää rahaa ja mukaan myös urheilu ja liikunta
Euroopan unionin uusi rahoituskausi 2014-2020 uudistaa myös koulutusohjelmia. EU:n jäsenmaat,
komissio ja parlamentti ovat päässeet sopuun EU:n uuden koulutus-, nuoriso- ja urheilu-ohjelman
sisällöstä. Erasmus+ käynnistyy vuoden 2014 alussa ja se yhdistää nykyiset Elinikäisen oppimisen
ohjelman, EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtävää korkeakoulutusyhteistyötä tukevat ohjelmat sekä
Youth in Action -nuorisotoimintaohjelman. Mukaan on tulossa ensimmäistä kertaa myös urheilu ja
liikunta-alan toimia. Uuden Erasmus+ -ohjelman tavoitteena on tukea ja edistää oppilaitosten ja nuorisoalan kansainvälistymistä, innovointia ja hyvien käytäntöjen vaihtoa ja levittämistä. Ohjelman sisällä
säilyvät kuitenkin tutut nimet kuten yleissivistävän koulutuksen Comenius, korkeakoulutuksen Erasmus,
aikuiskoulutuksen Grundtvig ja nuoriso-ohjelma Youth in Action.
Erasmus+ -ohjelman rahoitus lisääntyy selvästi nykytilanteeseen verrattuna. On vielä epäselvää, miten
rahoitus jakautuu maiden kesken. Ohjelman sisällä kuitenkin koulutuksen osuus on suurin eli 77,5 %,
josta eniten, 43 %, saa korkeakoulutus. Nuorisotoimiala saa 10 % ja ohjelman uudet liikuntatoiminnot
1,8 % rahoituksesta. Erasmus+ -ohjelman toimeenpanoon liittyvät asiat tarkentuvat syksyn aikana.
Urheilu ja liikunta tulevat mukaan omana osa-alueenaan. Rahoitus haetaan suoraan Euroopan
komissiolta - toisin kuin koulutuksen ja nuoriso-alan rahoitus, jota haetaan ensin kansallisesti. Liikunnan
alalla ohjelman tavoitteena on dopingin, ottelumanipulaation, syrjinnän ja väkivallan torjunta. Myös
vapaaehtoistyötä pyritään edistämään. Rahoitusta voi saada myös voittoa tavoittelemattomille
eurooppalaisille urheilutapahtumille, joissa olisi siis osallistujia useasta eri Euroopan maasta. Myös
projektit, joissa edistetään terveyttä perusliikunnalla tai lisätään liikuntamahdollisuuksien
yhdenvertaisuutta, voivat saada tukea uudesta ohjelmasta.
Korkeakoulutuksen Erasmus ohjelma käynnistettiin vuonna 1987 ja sen jälkeen jo yli 3 miljoonaa
opiskelijaa on saanut EU:n Erasmus-apurahaa. Lukuvuonna 2011-2012 tehtiin uusi ennätys, kun yli 250
000 opiskelijaa suoritti ohjelman ansiosta osan korkea-asteen opinnoistaan ulkomailla tai oli
työharjoittelussa ulkomaisessa yrityksessä. Samana lukuvuonna yhteensä 4 088 suomalaista sai
Erasmus-apurahaa opiskelijavaihtoon ja 1 184 apurahan työharjoitteluun. Lue lisää tilastoja täältä.
Lisää tietoa uudesta koulutusohjelmien rahoituskaudesta CIMO:n sivuilta.
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Linkki vinkki: Ajo-ohjeita EU-tiedon valtateille
Euroopan komission Suomen-edustuston tietopalvelu on koonnut Storify:n paketin eniten käyttämistään
EU-tiedonlähteistä. Loppuun on koottu erilaisia neuvontapalveluita ja teemasivustoja.
Ajo-ohjeita löytyy täältä.

Kohti Eurovaaleja 2014 blogi
Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimiston blogi käsittelee Euroopan parlamenttia ja Euroopan
parlamentin vaaleja keväällä 2014. Uudessa kirjoituksessa väännetään rautalangasta miten komission
puheenjohtajan valinta oikein tapahtuu sekä mitä menettelyitä siihen sisältyy ja millä aikataululla.
Linkki blogiin.

Keskipohjolan kulttuuripäivät ja Ruokamessut Kauhajoella 30.8–1.9.
Vuosittain Keskipohjolan eri alueilla järjestettävän tapahtuman teema on tänä vuonna ruoka ja design,
ja siksi kulttuuripäivät lomittuvat luontevasti tunnetun Ruokamessut -tapahtuman oheen. Keskipohjolan
kulttuuripäivät kokoaa Kauhajoelle ruoka- ja käsityöalan yrittäjiä, opiskelijoita ja kehittäjiä koko
Keskipohjolan alueelta. Osallistujia on seitsemästä eri maakunnasta. Nämä ovat Suomessa Keski-Suomi,
Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa, Ruotsissa Västernorrland ja Jämtland sekä Norjassa Nord-Trondelag ja
Sor-Trondelag. Lisäksi mukana on Satakunta. Perjantaina 30.8. jokaiselta alueelta on Ruokamessuilla
Keskipohjola-osastolla koko messupäivän ajan edustajia, jotka jakavat tietoa alueensa ruoka- ja käsi- ja
taideteollisuuskulttuurista.
EU-tietokeskus löytyy myös Kauhajoen Ruokamessuilta yhteiseltä osastolta Deli & Design -hankkeen
sekä Ruokaprovinssin kanssa. Osastomme on nro. 34 teltassa, tervetuloa!
Deli & Design - toimialat ylittävää yhteistyötä
Maaliskuussa 2013 käynnistynyt Deli & Design-hanke kokoaa yhteen eteläpohjalaiset elintarvike-,
käsityö- ja designalan yritykset, jotka haluavat kehittää osaamistaan. Hankkeen tarkoituksena on tarjota
yrityksille mahdollisuus verkostoitua, vertaisoppia, parantaa yritysten välistä yhteistyötä, kehittää uusia
yhteisiä tuotteita tai palveluja sekä hankkia omien tarpeidensa mukaista koulutusta mm.
markkinoinnissa, brändäyksessä ja myynninedistämisessä. Hanketta rahoitetaan Euroopan
sosiaalirahaston (ESR) ohjelmasta.
Lue lisää Ruokamessuista täältä ja tutustu Keskipohjolan kulttuuripäivien ohjelmaan täällä.
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Kansainvälinen tietoverkkoseminaari Kauhajoella 11.9.
Kauhajoella järjestetään 11. syyskuuta kansainvälinen seminaari teemalla "Mitä kuitu kotiin tarkoittaa
omalla alueellasi?". Yleisössä tulee olemaan poliittisia päätöksentekijöitä ja ict-alan asiantuntijoita
ympäri Eurooppaa. Puhujina mm. USA:n kansallisen laajakaistaohjelman edustaja sekä eteläpohjalainen
kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Janne Sankelo. Seminaari on avoin kaikille
poliittisille päättäjille ja alan ammattilaisille. Seminaari liittyy EU:n osarahoitteiseen hankkeeseen
ENGAGE, jonka avulla yritetään ehkäistä digitaalista syrjäytymistä ja edesauttaa nopeiden
tietoliikenneverkkojen rakentumista haja-asutusalueille Euroopassa.
Seminaarissa on simultaanitulkkaus (suomi-englanti-suomi). Voit seurata seminaaria myös
reaaliaikaisena verkosta täältä sekä myös twitterissä kommentointia tunnisteella #EngageKauhajoki.
Seminaarin ohjelma löytyy täältä. Ilmoittautuminen seminaariin 4.9 mennessä
http://www.epliitto.fi/?page=seminaari.

Kansalaiskeskustelu Helsingissä 24.9.
Komission varapuheenjohtaja Viviane Reding ja eurooppaministeri Alexander Stubb keskustelevat
kansalaisten kanssa kansalaisten oikeuksista ja Euroopan tulevaisuudesta 24.9. klo 10–12 Vanhalla
ylioppilastalolla.
Kysymyksiä
voi
lähettää
etukäteen
osoitteeseen
comm-rep-helcitizensdialogue@ec.europa.eu. Osallistua voi myös Twitterissä kanavalla #EUdeb8. Ilmoittautuminen
http://kansalaiskeskustelu.eu/

Tietoprovinssi Seinäjoella 27.9.
Tietoprovinssi on eteläpohjalainen versio Euroopan laajuisesta Tutkijoiden yöstä. Tällä kertaa erityisinä
teemoina nousevat elintarvikkeet ja hyvinvointi, logistiikka ja energia sekä alueellisuus ja osallistuminen.
Tekemistä ja näkemistä on Framissa ja maakuntamuseolla. Mukana järjestelyissä on parikymmentä eri
organisaatiota, myös Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskus. Saatavilla ajankohtaista tietoa ja luettavaa
Euroopan unionista.
Tietoprovinssi on tarkoitettu kaikille. Paikalla voi piipahtaa vaikka kesken työpäivän. Tarjolla on
monipuolisia seminaareja, joissa voi käydä kuuntelemassa yhden tai vaikka kaikki luennot. Framin
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 04/2013

aulassa on monipuolista nähtävää ja koettavaa kello 11–20. Museolla on työpajoja, joihin on
ennakkoilmoittautuminen. Tietoprovinssin ohjelman päivittymistä voi seurata osoitteessa
www.tietoprovinssi.fi ja Facebookissa nimellä Tietoprovinssi.

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