AIKO‐hankelomake
AIKO‐hankekuvaus
Hankkeen nimi: Tehoa tieteestä ‐ tiedetreffit

Hanketunnus:
EP2

Kuuluuko hanke ERM‐toimiin vai kasvusopimuksiin (E tai K): E
Hankkeen aloitusajankohta: 1.11.2016
Hankkeen päättymisajankohta:31.12.2017
Hankkeen toteuttaja: Etelä‐Pohjanmaan
Hankkeen/yhteyshenkilön yhteystiedot: EPKY ry,
korkeakouluyhdistys
Kimmo Kulmala, Kampusranta 9 C, 60320 Seinäjoki.
sähköposti: kimmo.kulmala@epky.fi

Hankkeen rahoittaja(t):Etelä‐Pohjanmaan liitto
(AIKO), Seinäjoen yliopistokeskus, hakijan
omarahoitus

Hankekumppani(t):Seinäjoen yliopistokeskus

Hankkeen AIKO‐rahoitus (€): 20 850
Hankkeen muu julkinen rahoitus (€): 3 030
Hankkeen kokonaisrahoitus (€): 29 780 €
Hankekuvaus (tavoitteet, odotetut tulokset, toimenpiteet):
Hankkeen kohderyhmänä ovat eteläpohjalaiset yritykset ja yhteisöt sekä Epanet‐verkoston ja Seinäjoen
yliopistokeskuksen tutkijayhteisö.
Hankkeen päätavoitteena on syventää eteläpohjalaisen yliopistoyhteisön ja maakunnan yritysten sekä
muiden toimijoiden yhteistyötä erilaisissa kehittämis‐ ja ongelmanratkaisuprosesseissa. Hankkeessa kokeil‐
laan toimintatapaa, jonka avulla tutustutetaan tutkijat ja yritysten edustajat toisiinsa ja tarjotaan polku
yhteistyön aloittamiselle ja edistämiselle.
Hankkeen aikana otetaan suora yhteys 80 yritykseen ja yhteisöön niin, että saadaan toteutettua 40
tiedetreffitapaamista. Treffikutsujen valinnassa painotetaan tahoja, jotka eivät vielä tee syvällistä
yhteistyötä Etelä‐Pohjanmaalla toimivien tutkimusryhmien kanssa. Kutsuttaville kerrotaan tutkimusryhmien
toiminnasta ja he saavat itse valita treffikumppaninsa oman kiinnostuksensa mukaan. Tiedetreffejä
leppoistetaan järjestämällä ne lounaan tai kahvihetken lomassa. Tiedetreffien lisäksi hankkeessa
järjestetään kaksi alueellista seminaaria/ ideariihtä. Syntynyttä konseptia käytetään jatkossakin
kampanjaluonteisesti.
Hankkeen tuloksena syntyy uusia henkilötason yhteyksiä elinkeinoelämän ja akateemisen tiedeyhteisön
välille. Jo tutustuminen, keskustelut, tiedonvaihto ja yritysesittelyt lisäävät molemminpuolista ajatusten
vaihtoa ja tuottavat kaikille osapuolille uusia näkökulmia ja ajatusten tuuletusta. Tuttavuuksien toivotaan
kehittyvän vuorovaikutteiseksi ja toisilta oppivaksi yhteistyöksi, jonka tuloksena syntyy kansallisesti ja
kansainvälisesti rahoitettavia kehittämis‐ ja tutkimushankkeita. Kontaktit aktivoivat esimerkiksi Tekesin tai
maaseutuohjelman yritysten kehittämistukien sekä uuden innovaatiosetelin käyttöä. Muita lisääntyviä
yhteistyömuotoja ovat opinnäytetyöt ja koulutuspaketit.

Hankkeen indikaattoritiedot (suunniteltu):
1)
2)
3)
4)

Käynnistyvät kehitysprosessit (kpl): 0
Kansainvälisen tason referenssikohteet (kpl): 0
Käynnistyvät kokeilut (kpl): 1
Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset (kpl): 0

5)
6)
7)
8)

Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat (kpl): 0
Hanke edistää hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta (k/e): E
Hanke edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä (k/e): E
Hanke toteutuu useamman maakunnan yhteistyönä (k/e): E

