Jos viesti ei näy oikein, avaa se selaimessa

YHTEYSTIEDOT

EU-tietokeskuksen kevään teemoja ovat nuoret,
työllisyys ja maahanmuutto
Europe Direct Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskuksen vuoden ensimmäinen varsinainen uutiskirje
tarjoaa tietoa kevään tapahtumista ja hakuajoista. Uutiskirjeitä lähetetään noin joka toinen kuukausi.
Mukavaa talvilomakautta!

Tervetuloa Seinäjoelle valtakunnalliseen
Eurooppa-päivään!
Alustavaa tietoa: Tänä vuonna Eurooppa-päivän valtakunnallinen päätapahtuma järjestetään
Seinäjoella maanantaina 9. toukokuuta. Seinäjoen teema on ”Nuoret, työllisyys ja maahanmuutto”, ja
aihetta kehotetaan sovellettavaksi muuallakin Suomessa. Päätapahtuma järjestetään 9.5. kello 10–18
Seinäjoen pääkirjastossa Apilassa. Eurooppa-päivä näkyy myös Seinäjoen kaduilla lippujen ja
ilmapallojen muodossa.
Tapahtumaa tukevat Euroopan komission Suomen-edustusto, Euroopan parlamentin Suomentiedotustoimisto, Eurooppalainen Suomi ry ja ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. Mukana
järjestelyissä on lisäksi kymmeniä paikallisia ja alueellisia yhteistyökumppaneita, kuten ystävyysseuroja,
oppilaitoksia ja järjestöjä.
Juhlinta jatkuu Seinäjoella lähes viikon ajan: Eurooppa-päivän osasto näyttäytyy Global Park -teltassa
tiistaista torstaihin 10.–12.5. ammattitaidon SM-kisoissa eli Taitaja2016-tapahtumassa.

Arvioi Europe Direct -tiedotusverkostoa
4.5.2016 mennessä
Mistä saat tietoa EU:sta? Oletko hyödyntänyt Europe Direct -tiedotusverkoston palveluita, ja oletko
palveluihin tyytyväinen? Tiesitkö, että Seinäjoella toimii Europe Direct - Etelä-Pohjanmaan liiton EUtietokeskus? Komissio on avannut julkisen kuulemisen tiedotusverkoston tulevaisuudesta. Vastaa
kyselyyn, se onnistuu myös suomeksi!

TAITAJA2016 testaa parhaita ammattilaisia
Vilkas tapahtumakaupunki Seinäjoki kutsuu ammattitaidon SM-kilpailuihin toukokuussa 2016. Taitaja
on Suomen merkittävin ammatillisen koulutuksen vuosittainen tapahtuma – näyteikkuna ammatillisen
koulutukseen.
Osana tapahtumaa toteutetaan laaja kansainväliselle yleisölle suunnattu ohjelma. Tiistaina 10.5.
järjestetään kansainvälinen seminaari teemalla: ”Strengthening the Competence Based Approach in
Finland – this is how we did it”. Kansainvälisyys näkyy myös Taitajat Framilla seminaarikokonaisuudessa keskiviikkona 11.5. Silloin on tarjolla englanninkielinen workshop: Learning
outcomes based approach - This is how we do it. Siellä esitellään kansainväliselle yleisölle konkreettisia
malleja ja kokemuksia joustavista opintopoluista. Samaan aikaan voit itse olla kuulolla ja
keskustelemassa suomenkielisessä Ammatillisella koulutuksella on vientiä -workshopissa.
Lisätietoja tapahtumasta ja ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteista: http://taitaja2016.fi/en/ ja
http://taitaja2016.fi/

SeAMK järjestää KOULUTUSTA Horisonttiohjelmaan!
Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa Horisontti 2020 hankevalmistelukoulutusta kaikille
kansainvälisten hankkeiden valmistelusta kiinnostuneille. Koulutus järjestetään ma-ti 14.-15.3.2016 klo
9-17 Seinäjoella Frami F-rakennuksessa (luokka F 212), osoite Kampusranta 11.
Kouluttajana toimii kreikkalainen Nikolaos Floratos, jolla on monipuolinen kokemus EU-rahoituksesta.
Hän on koordinoinut mm. useita EU:n puiteohjelmahankkeita ja toiminut Euroopan komissiossa
hankearvioitsijana. Koulutuksen tarkempi sisältörunko näkyy täältä. Koulutuskielenä on englanti.
Koulutus järjestetään yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: seliina.paallysaho(at)seamk.fi.
Ilmoittautuminen viimeistään 9.3.2016.

Interreg-ohjelmien hakuaikoja
Itämeren Interreg-ohjelman seuraava haku alkaa 1.3.
Seuraava Itämeren Interreg-ohjelman haku on kaksivaiheinen ja alkaa 1.3. päättyen 1.6.2016. Toinen
vaihe toteutetaan syksyllä, ja lopulliset valinnat tehdään toukokuussa 2017. Itämeriohjelman
tavoitteena on tehdä alueesta nykyistä innovatiivisempi, helpommin saavutettava ja kestävämpi.

Botnia-Atlantican haku auki seuraavaksi 14.-31.3.2016
Kaikki toimintalinjat Botnia-Atlantica-ohjelmasta ovat auki seuraavaksi 14.-31.3.2016. Hankehakemusten
teemat voivat siis vaihdella innovaatioista kuljetukseen ja elinkeinoelämästä ympäristöön.

Puhuttaa EU:ssa juuri nyt:
Ison-Britannian EU-jäsenyys, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät
Pakolaiskriisi, tilannekatsaus Euroopan muuttoliikeagendaan liittyvistä toimista
Komissio julkaisee maakohtaiset talousraportit helmikuussa, ja tarkemmat suositukset toukokuussa.
Raporteissa luodaan katsaus jäsenmaiden investointihaasteisiin. Myös Suomea koskevista
investointihaasteista on koottu tiivistelmä, joka toimii komission valmisteluasiakirjana. Talouspolitiikan
EU-ohjausjakson nettisivut löytyvät suomeksi täältä.
Euroopan investointiohjelma - uusin tiedote luettavissa täältä

Katso video "Kansainvälisiä
hankkeita ruokamaakuntaan!"

Runokilpailu 15-25-vuotiaille
jatkuu 11.4.2016 saakka

EU-tietokeskus on laatinut yhdessä

Runokilpailuun "Eteläpohjalaisena

seinäjokelaisen yrityksen Adrealizen kanssa

Euroopassa" voivat osallistua kaikki 15-25-

videoklipin, jonka tarkoituksena on

vuotiaat Etelä-Pohjanmaalla asuvat tai

kannustaa eteläpohjalaisia mukaan

opiskelevat kirjoittajat. Pääpalkintona on

elintarvikealan kansainvälisiin hankkeisiin

opintomatka Helsinkiin. Lisäksi voittajat

ja verkostoihin. Videolla esittäytyvät muun

saavat lahjakortit kirjakauppaan.

muassa Länsi-Suomen Eurooppa-

Kilpailuaikaa on 11.4.2016 saakka. Katso

toimiston, Botnia-Atlantica-ohjelman ja

kilpailuohjeet täältä, ja seuraa myös

SeAMKin edustajat. KATSO VIDEO

Facebook-tapahtumaa.

EU-tietokeskus ja Eurooppanuoret
kiertävät lukioita EteläPohjanmaalla

Haluatko koulullesi Eurooppa-aiheisen työpajan ja
kiinnostavaa aineistoa? Etelä-Pohjanmaan liiton EUtietokeskus järjestää yhteistyössä Eurooppanuorten
kanssa oppitunteja lukioilla. Ota yhteyttä, niin
suunnitellaan tarpeisiinne sopiva ohjelma! Löydät
aineistoa allaolevista linkeistä.
EU BOOKSHOP
EUROOPPATIEDOTUS

OLETKO KÄYTTÄNYT EU-TIETOKESKUKSEN PALVELUITA ÄSKETTÄIN? Anna palautetta!

EU-tietokeskus
eu-tietokeskus@etelapohjanmaa.fi
Frami, 4. kerros
Kampusranta 9 C / PL 109
60101 Seinäjoki
+358 40 024 1813
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