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Botnia-Atlantica-ohjelman ensimmäinen hakukierros 13.3. saakka
Botnia-Atlantica-ohjelman tarkoituksena on lisätä meret, vuoret ja rajat ylittävää yhteistyötä.
Ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomesta Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan
maakunnat. Ruotsista alueeseen kuuluvat Västerbottenin ja Västernorrlannin läänit sekä
Nordanstigin kunta, ja Norjasta mukana on Nordland fylke. Botnia-Atlantica-hankkeita toivotaan etenkin innovaatioihin, elinkeinoelämän kehittämiseen, ympäristöön ja liikenteeseen
liittyen. Ensimmäinen hakukierros on auki 13. maaliskuuta saakka.
Etelä-Pohjanmaan liitto toivoo, että eteläpohjalaiset toimijat aktivoituisivat rahoituksen hakemisessa Botnia-Atlanticasta. Hakemuksia voi lähettää Etelä-Pohjanmaan liittoon kommentoitavaksi. Liitto toivoo myös tietoa siitä, millaisia hakemuksia maakunnasta on lähdössä.
Etelä-Pohjanmaan liiton kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja Marjatta Eväsoja on jäsenenä
Botnia-Atlantica-ohjelman monikansallisessa seurantakomiteassa sekä ohjelman kansallisessa koordinaatioryhmässä, joka päättää kansallisesta vastinrahoituksesta. Varajäsenenä on
Etelä-Pohjanmaan liiton kansainvälisten asioiden päällikkö Jaakko Hallila.
Botnia-Atlantica-hankkeen johtava tuensaaja, jonka kotipaikka on Suomi tai Ruotsi, voi hakea
kansallista vastinrahoitusta Pohjanmaan liitosta. Rahoitusta voivat hakea ne hankkeet, jotka
jättävät hakemuksensa ensimmäisellä hakukierroksella viimeistään 13. maaliskuuta. Lisätietoja ja yhteystiedot Botnia-Atlantica-ohjelman sivuilta ja Etelä-Pohjanmaan liitosta.

Interreg Europe -ohjelman ensimmäinen hakukierros on keväällä
Interreg Europe -ohjelman ensimmäisen hakukierros alkaa keväällä. Tarkat päivämäärät selviävät lähiaikoina. Kannattaa seurata ohjelman nettisivuja ja Etelä-Pohjanmaan liiton tiedotusta aiheesta.
Interreg Europe -ohjelman päätarkoituksena on kehittää alueiden toimintaa lisäämällä rajat
ylittävän tiedon ja kokemusten vaihtoa. Ohjelman tärkeimmät toimintalinjat ovat 1) tutkimus ja innovaatio, 2) pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyky, 3) vähähiilinen talous ja
4) luonnonvarojen tehokas käyttö.
Ohjelman Lillessä sijaitseva sihteeristö neuvoo hakijoita ja kommentoi ideoita, vaikka ohjelma ei vielä virallisesti ole auki. Hakijoille on tarjolla esimerkiksi mahdollisuus etsiä projektikumppaneita sihteeristön sivustolla.

Vuosi 2015 on kehitysyhteistyön teemavuosi
Tänä vuonna kaikissa EU-maissa vietetään kehitysyhteistyön teemavuotta. Vuoden tavoitteena on kertoa kehitysyhteistyön tuloksista ja kannustaa erityisesti nuoria pohtimaan globaaleja kysymyksiä. Vuoden jokaiselle kuukaudelle on lisäksi oma erityisteemansa. Helmikuun aiheena on koulutus, maaliskuussa naiset ja tytöt ja huhtikuussa terveys.
Suomessa kehitysyhteistyön teemavuosi avattiin 4. helmikuuta Eurooppasalissa Helsingissä.
Teemavuoden suomalaisia lähettiläitä ovat pop-artisti Diandra ja taiteilija-muusikko Hossni
Boudali. Päävastuussa Suomen teemavuodesta on kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys
Kehys ry. Lisätietoa teemavuoden tapahtumista löytyy Kehys ry:n verkkosivuilta sekä EU:n
kehitysyhteistyön teemavuoden sivustolta.

Pk-yritysten kansainvälistymistä tukeva verkosto aloitti Seinäjoella
Yritys-Eurooppa-verkosto eli Enterprise Europe Network (EEN) tukee pk-yritysten kansainvälistymistä yli 50:ssä Euroopan maassa. Verkosto sai vuoden alussa toimipisteen myös Seinäjoelle Into Seinäjoen tiloihin. Asiantuntijana Seinäjoen toimipaikassa työskentelee KTM Satu
Alapiha. Hän palvelee erityisesti yhteistyökumppaneiden hakuun, kuten teknologian ostoon
ja myyntiin, tuotannolliseen yhteistyöhön ja agentin tai jälleenmyyjän etsimiseen liittyen.
Yhteystiedot löytyvät Suomen verkoston sivuilta.

Ystävyyskuntakysely lähetetään kunnille maaliskuun alussa
Talvilomien jälkeen Etelä-Pohjanmaan kunnat saavat vastata kyselyyn ystävyyskuntatoiminnasta. Kyselyn tavoitteena on selvittää ystävyyskuntatoiminnan alueet, muodot ja suunnitelmallisuus. Lisäksi kyselyssä tutkitaan, miten ystävyyskuntatoiminta on rahoitettu ja miten
sitä aiotaan kehittää. Kyselyssä tarkastellaan myös laajemmin kunnan kansainvälistymisen
kehittämistä ja työn strategisuutta, organisointia sekä painopisteitä.
Selvityksessä ilmenevien tarpeiden ja toiveiden pohjalta tuetaan kuntien ystävyyskuntatoiminnan kehittämistä esimerkiksi rahoitusinfon tai yksittäisten avustusten muodossa. Ystävyyskuntatoiminnan kehittämiseen ja aktivoimiseen on saatavilla rahoitusta, ja suunnitelmallisena se parhaimmillaan hyödyttää merkittävästi kunnan elinkeinoelämää, kulttuuria ja koulutusta.
Kyselyn toteuttaa Kansainvälistymisen avulla tuloja Etelä-Pohjanmaalle -hanke KATE, jonka
projektipäällikkö on Elina Koivisto Etelä-Pohjanmaan liitosta. Kysely pohjautuu maakunnan
kansainvälistymisen toimintaohjelmaan.

Videokilpailu EU:n laajentumisesta 13–15-vuotiaille
Euroopan komission EU:n laajentumisesta vastaava pääosasto järjestää videokilpailun otsikolla ”Mitä yhdentynyt Eurooppa merkitsee sinulle?”. Kilpailu on suunnattu 13–15-vuotiaille
ja kilpailuaika päättyy 10. huhtikuuta. Voittaja saa matkan Brysseliin. Video saa olla enintään
minuutin pituinen. Suomenkielisen tietopaketin voi ladata tältä sivustolta.

Vielä viikko aikaa osallistua nuorten kirjoituskilpailuun
18–25-vuotiaat nuoret voivat osallistua kilpailuun ”Niin samanlaisia, niin erilaisia, niin eurooppalaisia” kirjoittamalla enintään 1000 sanan artikkelin, jossa vastataan toiseen tai molempiin alla oleviin kysymyksiin.
Millaisia kokemuksia sinulla on Euroopan unionin laajentumisesta? Kuinka laajentunut Euroopan unioni voi vastata tulevaisuuden haasteisiin?
Jokaisesta osallistujamaasta valitaan yksi voittaja, joka pääsee kolmen päivän opintomatkalle
Brysseliin. Lisäksi voittaneet artikkelit julkaistaan komission verkkosivuilla. Kilpailu on alkanut
5.11.2014 ja se päättyy 27.2.2015. Kilpailun sivusto löytyy täältä.

Elina Manninen aloitti Sanna Inkerin sijaisena EU-tietokeskuksessa
Elina Manninen aloitti Sanna Inkerin sijaisena Etelä-Pohjanmaan EU-tietokeskuksessa
9.2.2015. VTM Elina Manninen on työskennellyt aikaisemmin toimittajana ja mediakasvattajana Ilkan, Pohjalaisen ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan yhteishankkeessa. EU-kokemusta Mannisella on harjoittelusta Euroopan komission Suomen-edustustossa.
Kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä EU-tietokeskukseen ja tulla käymään. Tietokeskus ja runsaasti EU-aiheista materiaalia löytyy Framin C-talon neljännestä kerroksesta. Toimisto on
auki ma–to kello 8–15.45 ja perjantaisin kello 8–15.
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