Jos viesti ei näy oikein, avaa se selaimessa

YHTEYSTIEDOT

Rattoisaa joulua ja hyvää 100-vuotiaan Suomen
juhlavuotta!
Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskuksen vuoteen 2016 on mahtunut tuttuja ja uusia tapahtumia.
Erityisenä uutena aluevaltauksena ovat olleet opiskelijoiden tapaamiset. EU-tietokeskus vieraili
Kauhavan, Ylistaron ja Seinäjoen lukioissa ja osallistui lisäksi yleissivistävän koulutuksen
kansainvälisyyspäiville Framilla. Iso ponnistus oli valtakunnallisen Eurooppa-päivän järjestäminen ja
samalla viikolla kansainvälisyysosaston pyörittäminen Taitaja2016-messuilla eli ammattitaidon SMkilpailuissa Seinäjoella. EU-tietoa jaettiin Etelä-Pohjanmaan omille ja jopa EU-alueen ulkopuolisille
opiskelijoille: Marraskuussa 2016 EU-tietokeskus luennoi kazakstanilaiselle opiskelijaryhmälle, joka oli
maakunnassa Seinäjoen Ammattikorkeakoulun vieraana.
Ensi vuoden aikana tietokeskuksen toiminnassa uutiskirjeet ja tapahtumat näkyvät entiseen malliin.
Sen sijaan vuodesta 2018 alkaen komission tiedotuspisteillä alkaa uusi kausi, ja tämä voi tarkoittaa
suuriakin muutoksia tiedotuspisteiden toiminnassa ja sijainnissa. Kannattaa siis hyödyntää
tiedotuspistettä mahdollisimman paljon vuonna 2017, sillä kuka tietää, mitä seuraa uudella kaudella.
Materiaaleja ja tietoa on rutkasti jaossa, ota vain rohkeasti yhteyttä!
Joululomien aikaan EU-tietokeskus on kiinni Etelä-Pohjanmaan liiton toimiston ollessa suljettuna
23.12.2016-1.1.2017.

Helposti tarjolla hyödyllisiä EU-materiaaleja
Tilaa ilmaiseksi kotiin tai työpaikalle Euroopan karttoja, lippuja tai esitteitä esimerkiksi eri politiikan
aloihin tai työnhakuun liittyen. Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskus jakaa vuosittain satoja

kappaleita EU-tietoa erilaisilla messuilla ja oppilaitosvierailuilla sekä lähettää materiaalia kouluille,
kunnille ja kirjastoille. Materiaalia voi tilata yksittäiskappaleita myös itse EU Bookshopista tai
ulkoministeriön Eurooppatiedotuksesta. Lähempääkin löytyy: Seinäjoella Framin C-rakennuksessa, 4.
kerroksessa, saa vierailla ja hakea omansa. Postitus kotiin tai töihin onnistuu myös ilmaiseksi.

Eteläpohjalaisten elintarvikeyritysten innovaatiotoimintaa
kartoittamassa
Elintarvikeketjujen innovatiivisuutta kehittävässä NICHE -hankkeessa on kartoitettu marras- ja
joulukuun ajan eteläpohjalaisten elintarvikealan yritysten innovaatiotoimintaa. Arviointeja toteutetaan
European Innovation Management Academyn tuottaman innovaatiotoimintaa mittaavan IMP³rove
Assessment -verkkotyökalun avulla. Mukaan on saatu mukava kirjo yrityksiä elintarvikeketjun eri
vaiheista aina konetuotannosta ravintoloihin. Tulokset alueellisesta kartoituksesta julkaistaan ensi
vuoden puolella sekä Etelä-Pohjanmaan liiton sivuilla että NICHE -hankkeen virallisilla sivuilla.

Kuvassa Nils Dulfer, IMProve European Innovation Management Academy.

Nuorten aikuisten Euroopan solidaarisuusjoukot kokoavat
auttajia
Haluatko auttaa muita? Olisiko luonnonkatastrofien ehkäisy ja ihmisten auttaminen tärkeää? Liity
Euroopan solidaarisuusjoukkoihin - jo tänään! Joukot on tarkoitettu 18-30-vuotiaille. Lue lisää
solidaarisuusjoukkojen suomenkielisiltä sivuilta!

Investointiohjelma saa jatkoa: Kysy lisää EteläPohjanmaan Osuuspankista!
ESIR on lyhenne sanoista Euroopan strategisten investointien rahasto. Rahasto takaa lainoja projekteille,
jotka sopivat unionin tavoitteisiin. Tavoitteena on saada kaikkiaan 315 miljardin arvosta investointeja

liikkeelle Euroopassa. Ensimmäisen vuoden aikana suunnitelma on edennyt hyvin, joten komissio on
ehdottanut ohjelmalle jatkoa. Lainarahoitusta on myönnetty jo useille hankkeille. Suomessa
tunnetuimpia projekteja ovat Äänekosken biotuotetehdas ja Pasilan Triplakauppakeskus.
Rahoitusta myöntää Suomessa OP Ryhmä. Kannattaa kysyä lisää lähimmästä
Osuuspankista tai ESIR-investointineuvonnasta. Lisätietoa: http://esir.fi/
Kuva kolikoista: Euroopan unionin AV-palvelu, Cristof Echard

Riemukasta uutta vuotta

Vuonna 2017 EU jatkaa Brexit-neuvotteluja

Uusia innovaatioita
ruokaketjuihin, digipalveluihin,
kiertotalouteen...

eli Ison-Britannian irtautumista unionista.
Suomessa taas aluehallintouudistus

Tutustu kansainvälisiin hankkeisiin, joita

etenee ja myös kansainväliset asiat

Etelä-Pohjanmaalla on nyt runsaasti

organisoidaan uudella tavalla. Toivottavasti

käynnissä eri teemoista. Ensi vuonna

olemme vuoden kuluttua viisaampia.

järjestetään esimerkiksi tiedotusta ja

Tutustu allaolevasta linkistä komission

työpajoja aiheista. Lisätietoa on myös

vuoden 2017 työohjelmaan.

Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa julkaisussa (alla).

KOMISSION TYÖOHJELMA 2017

Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa
2016 on julkaistu
Luomua, kiertotaloutta ja digiä - uusimmassa EUtietokeskuksen julkaisussa Kansainvälinen EteläPohjanmaa on juttuja hankkeista ja rahoituksesta.
Tutustu uusiin menetelmiin ja
rahoitusmahdollisuuksiin. Ota yhteyttä, jos tarvitset
lisätietoja. Voit lukea lehden täältä.

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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