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Lentoliikenteen Baltic Bird -hankkeesta on julkaistu loppuraportti ja esite
Baltic Bird -hankkeen loppuraportti ja esite on julkaistu. Hankkeen toiminta on päättynyt
syyskuun alussa. Esite sisältää hankkeen taustatiedot ja toiminnat. Esite korostaa metodeja
ja tuloksia sekä tarjoaa esimerkkejä hankepartnereilta joilla on pyritty parantamaan
Itämeren alueen saavutettavuutta. Hanke on osa-rahoitettu EU:n Itämeriohjelmasta.
Löydät esitteen sähköisen version täältä. Esitettä on mahdollista saada myös paperisena EUtietokeskuksesta.

Kansainväliset hankerahoitusmahdollisuudet -tilaisuus keräsi kiinnostuneita
ympäri maakunnan
Seinäjoella järjestettiin Tietoprovinssin yhteydessä 19. syyskuuta Kansainväliset
hankerahoitusmahdollisuudet -tilaisuus.
Osallistujat saivat ajankohtaisen tiedon
tärkeimmistä kansainvälisistä EU-rahoituskanavista kuten Itämeri, Interreg Europe, Botnia
Atlantica, Erasmus+, Luova Eurooppa ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmat. Lisäksi
tilaisuudessa kerrottiin millaiseen kansainväliseen toimintaan voi saada Leader-rahoitusta.
Osallistujat kuulivat tilaisuudessa myös mielenkiintoisia esimerkkejä ja kokemuksia
kansainvälisistä hankkeista joissa eteläpohjalaiset ovat olleet mukana.
Kaikki tilaisuuden esitykset löytyvät täältä.
Tilaisuudesta voi antaa palautetta täällä.

Uusi komissio on aloittanut työnsä marraskuun alussa
Jean-Claude Junckerin komission toimikausi alkoi ajallaan 1.11.2014 ja jatkuu 31.10.2019
saakka. Euroopan parlamentti valitsi Junckerin komission puheenjohtajaksi heinäkuussa ja
hyväksyi komissaarit kuulemisten jälkeen. Eurooppa-neuvosto nimitti komission
huippukokouksessaan 23. lokakuuta. Uuden komission poliittiset suuntaviivat kuvataan
Junckerin Työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelmassa. Komissiolla on kymmenen päätavoitetta joihin voi tarkemmin tutustua täällä.
Tavoitteisiin kuuluvat mm. seuraavat aihepiirit; Euroopan kilpailukyvyn parantaminen ja
investointien lisääminen työpaikkojen luomiseksi, yhdennetyt digitaaliset sisämarkkinat,
syvemmät ja oikeudenmukaisemmat sisämarkkinat, vapaakauppasopimus Yhdysvaltojen
kanssa sekä uudenlainen maahanmuuttopolitiikka. Junckerin ohjelmassa on myös linjattu,
että Euroopan unioni ei laajene uusien jäsenvaltioiden myötä seuraavan viiden vuoden
aikana, mutta jäsenyysneuvotteluja erityisesti Länsi-Balkanilla jatketaan edelleen
ehdokasmaiden kanssa.
Junckerin komission jäsenet ja heidän toimialueensa esitellään täällä.

Tuumasta toimeen – kansainvälisen hankerahoituksen iltapäivä 1.12.2014
Tilaisuudessa keskitytään EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelmaan sekä kuullaan tuoreita
kokemuksia Horisontti 2020-hakuprosessista. Tilaisuus on suunnattu korkeakoulujen
asiantuntijoille ja muille kv-hankkeiden parissa työskenteleville. Tilaisuus on maksuton.
Ilmoittautumiset perjantaihin 28.11.2014 mennessä. Tilaisuuden järjestää Hyppy maailmalle
– Etelä-Pohjanmaan ruokaketjun Euroopan yhteydet -hanke. Hanketta rahoittavat Euroopan
aluekehitysrahasto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoen kaupunki, Etelä-Pohjanmaan
korkeakoulusäätiö ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu.
Aika: maanantai 1.12.2014, klo 12:30–16:00,
Paikka: Frami F, F144 (lasipalatsi), Kampusranta 11, Seinäjoki
Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät täältä.

Botnia-Atlantica -ohjelman avaustilaisuus 10–11.12.2014 Uumajassa
Botnia-Atlantica -ohjelman uuden kauden 2014-2020 avaustilaisuus järjestetään 1011.12.2014 Uumajassa. Ohjelma rahoittaa hanketoimintaa vähintään kahden alueen ja
kahden maan välillä Pohjanlahden molemmin puolin sekä Ruotsin ja Norjan rajan yli
Atlantille saakka. Etelä-Pohjanmaa kuuluu ohjelma-alueeseen. Tilaisuus on maksuton, mutta
osallistujat vastaavat itse matkustus- ja majoittumiskuluistaan. Ilmoittautuminen viimeistään
26.11.2014 mennessä.
Katso tarkempi ohjelma täältä.
Tutustu myös yhteistyöohjelmaehdotukseen täällä.
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