KUTSU
FRIDGE – Etelä-Pohjanmaan elintarvikealan kilpailukyky – keskustelua ja ideointia toimenpiteistä
Aika: torstai 28.10.2021 klo 12–15.00
Paikka: Teams
Etelä-Pohjanmaan liiton ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteisenä tavoitteen on parantaa Etelä-Pohjanmaan
elintarvikealan Pk-yritysten kilpailukykyä tulevien vuosien aikana.
Yhdessä elintarvikealan toimijoiden kanssa olemme jo tunnistaneet teemoja, joiden kautta yritysten ja koko alan
kilpailukykyä voidaan maakunnan tasolla nostaa. Teemoja ovat:
1. Ruokaprovinssi – Etelä-Pohjanmaan ruoka-alan ja yritysten tunnettuuden parantaminen viestinnän keinoin
2. Maakunnallisen ruoka-alan osaamiskeskittymän kehittäminen (elintarvikealan koulutus, lähiruoan
saatavuus, aktiviteettien kokoaminen ja paketointi)
3. Elintarvikealan tuotantosuuntaisen yhteistyön lisääminen ja kansainvälistyminen (esim. marjat, hevi, liha)
4. Frami Food Lab – ruokaketjun laboratoriokonseptin kehittäminen palvelemaan elintarvikealan tarpeita
Kaipaamme apuasi siihen, että teemojen alla tullaan tekemään alan toimijoiden näkökulmasta oikeita ja
tarpeellisia asioita. Tule mukaan kertomaan omat ajatuksesi siitä, mitä käytännön toimenpiteitä meidän pitäisi
toteuttaa päästäksemme tavoitteeseemme. Työpaja toteutetaan Teams-yhteydellä.
Ilmoittaudu ideoimaan kanssamme toimenpiteitä tämän linkin kautta 26.10 mennessä:
https://link.webropol.com/ep/fridge2810
Ehdotusten pohjalta valmistellaan alueellinen Elintarvikealan kilpailukykyä parantava toimenpidesuunnitelma.
Työ tehdään osana kansainvälistä FRIDGE-hanketta. Lue lisää:
https://epliitto.fi/kansainvalistyminen/kansainvaliset-hankkeet/fridge/
Yhteystiedot
Elina Huhta, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, elina.huhta@seamk.fi; p. 040 830 0417
Hanna Meriläinen, Etelä-Pohjanmaan liitto, hanna.merilainen@etela-pohjanmaa.fi, p. 0400 241813
Tervetuloa!
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FRIDGE-hanke lyhyesti
Etelä-Pohjanmaan liitto on mukana kansainvälisessä FRIDGE-hankkeessa, jossa etsitään ratkaisuja elintarvikealan
pk-yritysten kilpailukykyyn. Kartoitamme hankkeessa hyviä eurooppalaisia käytäntöjä kolmella teema-alueella:
1. yritysten tuottavuuden parantaminen,
2. markkinoille pääsyn edistäminen ja
3. yrityksen kasvun edistäminen.
Alueellisesti hankkeessa pyritään synnyttämään uusia toimenpiteitä sekä myös vaikuttamaan strategiatasolla
yritysten mahdollisuuksiin kehittyä, kasvaa ja kansainvälistyä. Keskeistä on kehittää toimenpiteitä muilta alueilta
opittuihin käytöntöihin nojautuen.
Toimenpiteitä kirjataan osaksi alueellista toimintasuunnitelmaa, jota hankkeessa lähdetään paraikaa työstämään
yhdessä alueen yritysten ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa.
Seinäjoen ammattikorkeakoulun Ruoka-yksikkö on mukana asiantuntijaorganisaationa toimintasuunnitelman ja
siihen liittyvien toimenpiteiden kehittämisessä.
Lisätietoa hankkeesta:
•
•

Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivut
Hankkeen kansainväliset verkkosivut

Seuraa somessa:
•
•

Facebook Interreg FRIDGE
Twitter Interreg FRIDGE
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