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Tervehdys Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskuksesta!
Tasting Europe -sivusto
Komissio on luonut Tasting Europe -sivuston, jonne on koottu tietoa eri puolilta Eurooppaa
järjestettävistä ruoka-aiheisista tapahtumista ja festivaaleista. Sivusto on nyt vasta englanniksi, mutta on
tulossa kaikilla virallisilla kielillä myöhemmin. Sivuston tarkoituksena on tarjota matkailualan toimijoille
tilaisuus mainostaa ruoka-aiheisia tapahtumia ja samalla auttaa ruokakulttuurista kiinnostuneita
matkailijoita suunnittelemaan matkojaan. Tapahtuman lisääminen onnistuu ottamalla yhteyttä portaalin
ylläpitäjiin sivun ylälaidassa olevasta "Contact us"-linkistä.
Tasting Europe –sivusto http://www.tastingeurope.com
Lue komission tiedote täältä.
Katso video liittyen sivustoon täältä.

Eurooppa-päivää vietetään perjantaina 9.5.2014 Torikeskuksessa
Eurooppa-päivää vietetään Seinäjoella Kauppakeskus Torikeskuksessa perjantaina 9.5.2014 klo 14–18.
Teemoina tapahtumassa ovat Euroopan parlamentin vaalit sekä Matkustaminen Euroopassa.
Tilaisuudessa kuullaan mm. Seinäjoen lentoaseman tarjoamia mahdollisuuksia vapaa-ajan
matkustamiseen sekä tietoa matkailusta maakunnassa. Euroopan maiden Ystävyysseurat EteläPohjanmaalta esittelevät toimintaansa. Heiltä saa esimerkiksi hyviä vinkkejä matkustamiseen Saksassa,
Puolassa, Italiassa ja Pohjoismaissa.
Tapahtumassa on jaossa mm. ilmapalloja, EU-karkkeja, kangaskasseja, jääkaappimagneetteja ja tuhti
annos tietoa sekä matkailusta että EU:sta. Tule myös kuuntelemaan alueemme EU-vaaliehdokkaita ja
päätä itse millaisen Euroopan haluat.
Eurooppa-päivä pohjautuu ranskalaisen Robert Schumanin julistukseen 9. toukokuuta 1950, jolloin
Euroopan yhteisön syntysanat lausuttiin. Eurooppa-päivä on tämän ehdotuksen vuosipäivä, ja sitä
pidetään nykyisen Euroopan unionin alkuna.
Tapahtuman järjestävät Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskus, Seinäjoen lentoasema, EteläPohjanmaan matkailu, Seinäjoen seudun Suomi-Puola Yhdistys ry, Seinäjoen seudun Pohjola-Norden ry,
Circolo Italiano di Etelä-Pohjanmaa ry, Seinäjoen Suomi-Saksa Yhdistys ry, Nuorten tieto- ja
neuvontapalvelut JIBBO, Koulutuskeskus Sedu ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Musiikista
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tapahtumassa vastaa Etelä-Pohjanmaan Opiston rytmimusiikin opintolinja. Tilaisuuden juontaa Anssi
Orrenmaa.
Tapahtumaan on vapaa pääsy. Katso ohjelma täältä.

EU-ohjelmakauden 2014-2020 ajankohtaispäivä 16.5.2014 Seinäjoella
Perjantaina 16.5. Seinäjoella Framissa järjestetään uuden EU-ohjelmakauden 2014–2020
ajankohtaispäivä. Päivän aikana kuulet mm. koska EU-ohjelmat käynnistyvät, mihin toimenpiteisiin
rahaa voi saada ja miten hankkeita haetaan. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan liitto,
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Etelä-Pohjanmaan LEADER-ryhmät.
Katso ohjelma täältä ja ilmoittaudu 5.5. mennessä.

Kestäviä ruokajärjestelmiä käsittelevä konferenssi Seinäjoella 10-12.6.2014
Seinäjoella järjestetään ERIAFF-verkoston (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and
Forestry) kestäviä ruokajärjestelmiä käsittelevä konferenssi "Sustainable Food Systems: Multi-actor cooperation to foster new competitiveness for Europe". Tilaisuuden tarkoituksena on tuoda yhteen eri
sektoreita edustavia sidosryhmiä hanke-, tutkimus- ja liikeideoiden pariin sekä kannustaa pk-yrityksiä
osallistumaan kansainväliseen toimintaan kestävien ruokajärjestelmien alalla. Myös hankeideoiden
työstämiseen on varattu aikaa ja konferenssin aikana on tutustumiskäyntejä alalla toimivien paikallisten
toimijoiden luo sekä messut, jossa yritykset pääsevät esittelemään osaamistaan.
Konferenssi on maksuton. Ilmoittautuminen on avoinna 31.5.2014 asti. Ilmoittautumislomake sekä
tarkemmat tiedot löytyvät tapahtuman kotisivuilta: http://www.eriaff2014.blogspot.be/
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Kesäkoulu ja konferenssi "Leadership and Governance in Sustainable Tourism" järjestetään
Seinäjoella 1-3.7.2014
Summer School on FEST-järjestön (Foundation for European Sustainable Tourism) vuosittain järjestämä
tapahtuma, joka pyrkii jakamaan parhaita käytäntöjä ja tuomaan kestävään turismiin liittyviä projekteja,
tekijöitä, päättäjiä, tutkijoita ja yrittäjiä yhteen. Puhujiksi ja asiantuntijoiksi kutsutaan mm. YK:n
maailman turismiorganisaation edustaja ja EU:n edustajia. Tilaisuuden järjestelyissä on mukana
eteläpohjalaisten organisaatioiden konsortio (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Ruralia-instituutti,
Seinäjoen yliopistokonsortio sekä Etelä-Pohjanmaan liitto).
Katso ohjelma ja rekisteröidy:
http://pm4esd.eu/summer-school/summer-school-2014/

Linkkivinkki: Horisontti2020 -rahoitusohjelman infopäivän anti verkossa
Käy katsomassa pk-yrityksille suunnatun EU-rahoituksen infopäivän (4.4.2014, Helsinki) esitykset
jälkikäteen täällä.

Ystävällisin terveisin,
Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskus
Kampusranta 9 C, 60101 Seinäjoki
eu-tietokeskus@etela-pohjanmaa.fi
Puh. 020 124 4129
facebook.com/kansainvalinenetelapohjanmaa
www.epliitto.fi

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 25.5.2014.
ENNAKKOÄÄNESTYS KOTIMAASSA 14.-20.5.2014
JA ULKOMAILLA 14.-17.5.2014

www.vaalit2014.eu

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.

