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Kansainväliset hankerahoitusmahdollisuudet -tilaisuudessa kuulet mm. ajankohtaisen tiedon
tärkeimpiin kansainvälisiin EU-rahoituskanaviin kuten Itämeri, Interreg Europe, Botnia Atlantica,
Erasmus+ ja Luova Eurooppa -ohjelmat. Lisäksi tilaisuudessa kerrotaan millaiseen kansainväliseen
toimintaan voi saada Leader-rahoitusta. Osallistujat kuulevat tilaisuudessa myös mielenkiintoisia
esimerkkejä ja kokemuksia kansainvälisistä hankkeista joissa eteläpohjalaiset ovat olleet mukana.
Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät täältä.

Tietoprovinssi on vuosittain järjestettävä tiedon noutopöytä, joka esittelee eteläpohjalaista
tutkimusta, kehittämistä ja koulutusta. Ensimmäinen Tietoprovinssi järjestettiin vuonna 2011.
Vetovastuu on Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksellä. Tapahtuma on avoinna 19. syyskuuta
klo 10-20 jolloin Frami B:n aulatiloissa on esittelypöytiä ja puuhanurkkia. Tapahtuman aikana
järjestetään myös useita muita seminaareja joiden ohjelmaan pääset tutustumaan osoitteessa
www.tietoprovinssi.fi.

Europa Nostra -kulttuuriperintökilpailu käynnissä
Nyt on mahdollisuus hakea Euroopan unionin vuosittaiseen kulttuuriperintökilpailuun. Europa
Nostra -palkinnon saa vuosittain noin 30 huomionarvoista kulttuuriperintöhanketta. Palkintoja
jaetaan neljässä kategoriassa joita ovat konservointi, tutkimus ja digitalisointi, yksilöiden ja
organisaatioiden ansioituneet palvelut sekä opetus, koulutus ja tietoisuuden lisääminen. Voittajat
saavat 10 000 euron palkinnon ja muut voittajat kunniamaininnan. Kilpailuun voi osallistua
15.10.2014 asti.
Lisätietoa kilpailusta ja tarkemmat kuvaukset kategorioista löytyvät täältä.

Uusi portaali auttaa pk-yrityksiä kansainvälistymään
Komissio on julkaissut nettiportaalin, jonka avulla eurooppalaiset pk-yritykset voivat etsiä julkisen
sektorin palveluntarjoajia, jotka auttavat kansainvälistymiseen Euroopan ulkopuolella.
Palveluntarjoajia voi etsiä esimerkiksi joko kotimaasta tai kohdemaasta. Tietokanta on julkinen ja
ilmainen käyttää ja se sisältää lähes 300 palveluntarjoajaa.
Tutustu tietokantaan täällä.

Euroopan parlamentin harjoittelijahaku on alkanut
Hakuaika viiden kuukauden harjoitteluun ajalle 1.3.–31.7.2015 on käynnissä 15.10.2014 asti.
Parlamentin Schuman-harjoittelu on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille Euroopan
unionin jäsenmaan kansalaisille.
Parlamentti tarjoaa nuorille myös työharjoittelupaikkoja. Ne on varattu ensisijaisesti niille nuorille,
joiden opintoihin kuuluu pakollinen työharjoittelu. Harjoitteluajanjaksot ovat yhdestä kolmeen
kuukautta. Hakuaika 1.1.2015 alkavaan työharjoitteluun on 1.8–1.10.2014.
Hakuohjeet sekä tarkemmat tiedot löytyvät täältä.

Julkinen kuuleminen Eurooppa 2020 -strategiasta
Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen Eurooppa 2020 -strategian
uudelleentarkastelua varten ja mielipiteiden kartoittamista strategian kehittämistä varten.

Eurooppa 2020 on EU:n kymmenvuotinen kasvustrategia jossa on tavoitteita esimerkiksi
työllisyyden, energiapolitiikan ja koulutuksen saralta. Kuulemisen perusteella komissio tekee
strategian jatkokehitystä koskevat ehdotukset alkuvuodesta 2015.
Osallistu kuulemiseen täällä 31.10. mennessä.

Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma on päivitetty
Vuonna 2009 laadittu kansainvälistymisen toimintaohjelma on nyt päivitetty ensimmäistä kertaa.
Kansainvälistymisen toimintaohjelmassa on edelleen neljä pääosiota, joita ovat koulutus, tutkimus
ja projektitoiminta, maahanmuutto ja kotoutuminen, kansainvälinen liiketoimintaympäristö sekä
kansainvälinen matkailu, kulttuuri ja infrastruktuuri.
Tutustu julkaisuun täällä.

Komissio järjestää CAP Communication Awards -kilpailun
Oletko ollut mukana onnistuneessa maatalouteen tai maaseudun kehittämiseen liittyvässä
tiedotuskampanjassa tai -hankkeessa ja haluaisit esitellä sen kansainväliselle yleisölle? Osallistu
Euroopan komission CAP Communication Awards -kilpailuun. Kilpailuun voi osallistua 31.10.2014
asti.
Lisätietoa ja hakuohjeet löytyvät täältä.
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