EU-UUTISKIRJE 6/2018
Vuoden viimeisessä uutiskirjeessä jälleen aimo annos EU-uutisia niin maakunnasta kuin vähän kauempaa.
EU-tietokeskus toivottaa kaikille oikein mukavia lukuhetkiä ja rauhallista joulun aikaa!

UUTISIA MAAKUNNASTA
Uunituoreessa Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa lehdessä teemana kulttuurin kansainvälisyys ja
kulttuuriperintö
EU-tietokeskuksen uusimmassa Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa julkaisussa sukelletaan tänä vuonna kulttuuriperinnön edistämisen ja
kulttuurin kansainvälistymisen teemoihin. Julkaisu on luettavissa sekä
sähköisenä että paperisena versiona. Paperista versiota on jaettu kaikkiin
maakunnan kirjastoista. Lehden voi myös hakea EU-tietokeskuksen
toimistosta tai tilata kotiin sähköpostitse (eu-tietokeskus(at)etelapohjanmaa.fi). Sähköinen versio on luettavissa täältä.

WiFi4EU-rahoitusta Kurikkaan ja Evijärvelle
Euroopan komission vuoden 2018 alkupuolella käynnistyneen WiFi4EU-aloitteen
ensimmäinen rahoituskierros järjestettiin loppuvuonna 2018. Ensimmäisellä
kierroksella 15 000 € suuruisen avustuksen sai 2800 eurooppalaista kuntaa.
Suomesta rahoituksen sai noin 15 kuntaa, joista kaksi, Kurikka ja Evijärvi, olivat EteläPohjanmaalta. Rahoituksella tuetaan WiFI-laitteiden rakentamista ja asentamista
julkisille paikoille, joissa ei vielä ole laitteita. Aloitteen tavoitteena on siis edistää
eurooppalaisten WiFi:n käyttömahdollisuuksia julkisilla paikoilla. Vuosien 2018-2020
välillä hankkeesta arvioidaan rahoitettavan noin 6000-8000 kuntaa. Seuraava hakukierros järjestetään
alkuvuonna 2019. Lue lisää>>

Etelä-Pohjanmaan liiton kv-hankkeissa käynnistyi kaksi pilottitoimenpidettä
Etelä-Pohjanamaan liitossa meneillään olevissa kahdessa Interreg Europe -hankkeissa käynnistyi syksyn
aikana erityisiä pilottihankkeitta, joilla edistetään maakunnan kehittymistä niin ruokasektorilla kuin
kiertotaloudessa. Ruokaketjun innovatiivisuutta edistävän NICHE-hankkeen pilotissa vahvistetaan ja
kehitetään Etelä-Pohjanmaan Ruokaprovinssi-brändiä yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Suuntaviivoja on
syksyn aikana etsitty yhdessä alueellisen toimintaryhmän kanssa ja keväällä 2019 suuntaviivoja kartoitetaan
Foodwest OY:n toteuttamien kuluttajatutkimusten kautta. Lue lisää NICHE-hankkeesta täältä.
Pk-yritysten kiertotaloutta edistävän CESME-hankkeen pilotissa taas kehitetään työkalua yritysten
kiertotalouspotentiaalin arvioimiseksi. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä VTT Oy:n ja alueen
elinkeinokehittäjiä edustavien toimijoiden kanssa. Keväällä 2019 työkalua tullaan testaamaan alueen
yrityksiin kahdessa työpajassa. Työpajat järjestetään Seinäjoella (8.2.) ja Ähtärissä (8.3.). Lue lisää täältä.

Startup2-hanke etsii nuoria yrittäjiä ja kokemuksia jakavia isäntäyrityksiä
Seinäjoen ammattikorkeakoulu on mukana pkyrittäjien kilpailukykyä ja kansainvälistymistä
edistävässä
kansainvälisessä
Startup2hankkeessa. Kyseessä on Erasmus For Young
Entrepreneurs -ohjelmasta rahoitettu hanke,
jossa on SeAMKin lisäksi partnereita mm.
Italiasta, Portugalista, Ranskasta, Serbiasta, Espanjasta, Latviasta ja Iso-Britanniasta. Hankkeessa järjestetään
yhdestä kuukaudesta kuuteen kuukauteen kestäviä yrittäjävaihtoja, joissa alkava yrittäjä lähtee tutustumaan
kokeneemman yrittäjän/yrityksen toimintaan toisessa ohjelmaan osallistuvassa maassa. Hanke etsii sekä
innokkaita vaihtoon lähteviä alkavia yrittäjiä sekä kokeneempia yrittäjiä vastaanottamaan eurooppalaisia
alkavia yrittäjiä tutustumaan omaan yritykseensä. Seinäjoen ammattikorkeakoulu toimii Erasmus for Young
Entrepreneurs-ohjelman yhtenä yhteyspisteenä Startup2 -hankkeen kautta tammikuun 2020 loppuun
saakka. Lue lisää Startup2-hankkeesta täältä. Lisätietoa Erasmus for Young Entrepreneurs -ohjelmasta myös
täältä.

Kuukauden hanke: Uusilla ruokaratkaisuilla potkua ruokamaakuntaan
Etelä-Pohjanmaan liiton Kuukauden hanke-juttusarjan joulukuun numerossa esiteltiin Euroopan
aluekehitysrahastosta rahoitettu Frami Food Lab -hanke. Seinäjoen Ammattikorkeakoulun hallinnoimassa
hankkeessa ammattikorkeakoulun tiloihin rakennetaan uusi elintarvikelaboratorio. Uudet tilat toimivat paitsi
oppimis- ja tuotantoympäristönä ruoka-alan opiskelijoille myös kokeilualustana maakunnan yrityksille.
SeAMKin lisäksi myös Foodwest Oy investoi uuteen koetehtaaseen. Seinäjoen Rovekseen ensi syksyllä
valmistuvat uudet tilat tarjoaa alan yrityksille entistäkin paremmat tuotekehitys- ja tuotantotilat. Lue lisää>>

AVOIMIA TEHTÄVIÄ
EU-tietokeskus hakee EU-viestinnän harjoittelijaa
Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskus hakee EU-viestinnän
harjoittelijaa avustamaan erityisesti Euroopan parlamentin
vaaleihin liittyvässä viestinnässä. Harjoittelu ajoittuu
loppukevääseen, maalis-toukokuulle ja on kestoltaan 3
kuukautta. Lue lisää tehtävästä ja hakuajoista täältä.

Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto, WFEO hakee EU-asiantuntijaa määräaikaiseen
työsuhteeseen Brysseliin
Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto hakee EU-asiantuntijaa Brysselin toimistoonsa 1.2.2019 alkaen vajaan
kahden vuoden mittaiseen määräaikaiseen työsuhteeseen. Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston tehtävänä on
neljän Länsi-Suomen maakunnan asioiden edunvalvonta sekä hanketoiminnan tukeminen ja tiedottaminen.
Rekrytoinnin toteuttaa Pohjanmaan liitto ja hakuaikaa on 7.1.2019 saakka. Lue lisää >>

KYNÄÄLYJÄ-BLOGISTA: Onko Etelä-Pohjanmaa valmis globaaleille osaajille?
”Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa lokakuun alussa alkanut Globaalit osaajat -hanke selvittää, mitkä
valmiudet Etelä-Pohjanmaalla on ottaa vastaan työperäisiä maahanmuuttajia. Paikalliset ja maanlaajuiset
strategiat ja linjaukset huutavat kansainvälisen työvoiman tarvetta, mutta korkean tason ulkomaisia
työntekijöitä esimerkiksi Seinäjoella ei vielä paljon ole. Hankkeen tarkoituksena on luoda eteläpohjalainen
rekrytointimalli kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi kärkialoille.” Lue koko juttu >>

UUTISIA EU:N TOIMIELIMISTÄ
Eurooppa-neuvosto kokoontui joulukuussa
EU:n johtajat kokoontuivat joulukuun puolessa välissä (13.14.12.2018) Brysselissä. Kokouksessa keskityttiin erityisesti
EU:n
pitkän
aikavälin
budjettiin,
ulkosuhteisiin,
muuttoliikkeeseen ja sisämarkkinoihin. Lisäksi EU27-johtajat
pitivät ylimääräisen kokouksen Brexitistä ja perjantaina
keskusteltiin myös euroalueesta. Keskeisiä päätöksiä
kokouksessa
tehtiin
etenkin
monivuotiseen
rahoituskehykseen ja euroalueen kehittämiseen liittyen.

EU:n tulevaa budjettia 2021-2027 koskien neuvosto alleviivasi, että yhteisymmärrys budjetista pyritään
saavuttamaan syksyn 2019 Eurooppa-neuvostossa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että EU:n budjetista käydään
keskustelua myös kevään EU-vaaleissa. Suomella on myös vaikuttamisen paikka EU:n budjettineuvotteluihin
liittyen, sillä Suomi toimii EU:n puheenjohtajamaana ensivuoden loppupuolella.
Euroaluetta koskevissa neuvotteluissa taas hyväksyttiin EMU:n syventämistä koskevat elementit. Suurimmat
askelet otettiin euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen valmistelussa osana
monivuotisen rahoituskehyksen suunnittelua. Lisäksi kokouksessa määritettiin pääpiirteen Euroopan
vakausmekanismille. Lue lisää>>

EU turvaa kansalaisiaan yhteistyöllä
Euroopan komissio on käynnistänyt syksyn aikana kampanjan, jonka
tarkoituksena on tuoda esiin toimintaa ja toimenpiteitä niin kansalaisten kuin
ympäristön turvaamiseksi. Tuhannet ihmiset eri puolilla Eurooppaa tekevät työtä
eurooppalaisten suojaamiseksi ja myös EU tukee näiden ammattilaisten työtä
mahdollistaen myös yhteistyön yli rajojen. Uusi tietopaketti nostaakin esiin näitä
yhteistyöjärjestelmiä ja palveluja, joiden kautta EU suojelee jokaisen EUkansalaisten elämää. Tutustu sivustoon täältä.

RescEU - uusi aloite luonnon katastrofien hallintaan
Yksi esimerkki kansalaisten turvaamisesta on EU:n pelastuspalvelumekanismi. Järjestelmän avulla EU:n
jäsenmaat tekevät yhteistyötä erityisesti kriisitilanteissa sekä niiden estämisessä. Euroopan parlamentti ja
Eurooppa-neuvosto päättivätkin joulukuun alussa pelastuspalvelumekanismin syventämisestä niin kutsutun
RescEU-suunnitelman muodossa. RescEU syventyy etenkin erilaisten luonnon katastrofien torjuntaan ja
ehkäisemiseen. Sen avulla on tarkoitus rakentaa yhteistyössä jäsenmaiden kanssa EU:lle oma kapasiteetti
luonnon katastrofien torjuntaan. Uudella rahoituksella hankitaan mm. pelastuslentokoneita tulipalojen
torjuntaan, vesipumppuja sekä välineistöä, joilla torjutaan esimerkiksi erilaisten kemikaalien leviämistä
ympäristöön. Lue lisää>>

Komissiolta suunnitelma eurooppalaisen tekoälyteknologian tueksi
Euroopan komissio julkaisi joulukuussa suunnitelman, jonka on tarkoitus tehostaa tekoälyteknologiaan
suuntautuvia investointeja. Suunnitelmalla tavoitellaan synergioiden lisäämistä sekä vähintään 20 miljardin
euron investointien saavuttamista. Tarkoitus on tukea etenkin eettistä ja luotettavaa tekoälyä koskevaa
tutkimusta. Suunnitelman puitteissa luodaan myös eurooppalaisia data-avaruuksia, joiden kautta datan
jakaminen EU:n sisällä sujuisi saumattomista. Suunnitelma tukee myös korkea-asteen tutkintoja tekoälyn
alalla mm. kohdennetuin apurahoin. Lue lisää>>

LYHYESTI
EU@Oodi avasi ovensa uuteen Oodi-kirjastoon. Lue lisää >>
Euroopan parlamentin Saharov-palkinto ukrainalaiselle Oleg Stensoville. Lue lisää>>
Euroopan parlamentin LUX-elokuvapalkinto Islantiin. Lue lisää>>
KYNÄÄLYJÄ: Puoli vuotta EU-vaaleihin. Lue lisää>>
Osallistu Tällä kertaa äänestän -vaalikampanjaan! Lue lisää>>

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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