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Iloista kesää ja onnea hankehakuihin!
Terveysteknologia kotihoidon avuksi Etelä-Pohjanmaalla
Etelä-Pohjanmaan liiton vetämässä kansainvälisessä Connected for Health -hankkeessa pyritään muun
muassa parantamaan ikäihmisten mahdollisuuksia asua kotonaan ja tarjoamaan valokuituverkon kautta
palveluita suoraan kotiin. Lue lisää täältä. Hankkeelle avautuu syyskuussa myös omat sivut EteläPohjanmaan liiton verkkosivujen alaisuuteen.

Vientiä Aasiaan -seminaari 21.9.
Etelä-Pohjanmaan liitto järjestää seminaarin Aasian mahdollisuuksista viennissä maanantaina
21.9.2015 Seinäjoella. Tilaisuudessa puhuvat Vietnamin Suomen suurlähetystön edustaja, Finpron
päällikkö Eija Tynkkynen, johtaja Jukka Lähteenkorva, tutkimusjohtaja Timo Nieminen sekä
maakuntajohtaja Asko Peltola. Tarkempi seminaariohjelma lähetetään lähempänä ajankohtaa.
Ennakkokutsua saa jakaa eteenpäin, erityisesti yrityksiin ja kuntien elinkeinovastaaville ja muille asiasta
kiinnostuneille tahoille.

Interreg Europe -ohjelman ensimmäinen hakukierros
käynnissä
Interreg Europe -ohjelma sai kesäkuussa vihdoin virallisen leiman. Ensimmäisellä hakukierroksella
takaraja hakemuksen jättämiselle on 31.7.2015. Lisätietoa löytyy ohjelman nettisivuilta.

Botnia-Atlanticaan liittyvä tiedotustapaaminen Seinäjoella

25.8.
Botnia-Atlantica-ohjelman toinen hakukierros järjestetään 1.9.-9.10.2015. Aihealueena ovat
innovaatiot ja kuljetus. Ohjelmahallinnon henkilöstöä on mahdollisuus tavata Seinäjoella 25. elokuuta
noin kello 10-15. Seinäjoen kokouksesta tarjotaan lisätietoa ja pyydetään ilmoittautumisia täällä. EteläPohjanmaan liitto on yksi Botnia-Atlantica-ohjelman alueellisista yhteyspisteistä.

Eurostars-ohjelmasta tukea pk-yritysten tutkimus- ja
kehitystyöhön
Eurostars-ohjelman hakuaika alkoi. Ohjelma on suunnattu pienille ja keskisuurille yrityksille. Hakuaikaa
on 17. syyskuuta asti. Lisätietoa ohjelman nettisivuilta.

Eurooppa-päivän tunnelmia Pro EP -verkkojulkaisussa
Vuoden toinen Pro Etelä-Pohjanmaa -lehti on ilmestynyt. Julkaisussa on muun muassa tunnelmia
Seinäjoella 8. toukokuuta järjestetystä Eurooppa-päivän tapahtumasta. Lehden voi lukea täältä.

Komission kuuleminen kiertotaloudesta 20.8. asti
Kommentoi Euroopan komission tulevaa ehdotusta kiertotaloudesta. Komissio valmistelee uutta
strategiaa, jonka se aikoo esitellä loppuvuodesta 2015. Tavoitteena on lisätä energiatehokkuutta ja
ympäristöystävällisyyttä hyödyntämällä esimerkiksi jätteitä. Kyselylomake löytyy täältä.

EU:n esteetön kaupunki -kilpailu 10.9. asti
Esteetön kaupunki -kilpailun palkinto on myönnetty vuodesta 2010 lähtien kaupungeille niiden työstä
luoda esteettömämpi ympäristö kaikilla elämänalueilla, jotta kaupungeista tulisi tasavertaisempia ja
esteettömiä kaikille. Kilpailu tarjoaa hyviä esimerkkejä hankkeista, jotka osoittavat kaupunkien
sitoutumista esteettömiin ratkaisuihin suunnittelussa ja rakentamisessa. Lisätietoa löytyy
kilpailusivustolta.

Mistä EU-tietoa heinäkuussa?
Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskus on heinäkuussa suljettuna samaan aikaan kuin liiton toimisto,
6.-31.7.2015. Europe Direct -palvelunumero vastaa arkisin kello 9-18 numerosta 00 800 6 7 8 9 10 11.
Seuraava EU-asioiden uutiskirje ilmestyy elokuussa. Hyvää kesää kaikille!

Eteläpohjalaiset hankeosaajat
vierailivat Brysselissä
Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto (West Finland
European Office, WFEO) järjesti Brysselin päässä
mielenkiintoisen ohjelman eteläpohjalaisille
kouluttautujille. Ohjelmaan sisältyi useita erilaisia
puhujia, vierailuja ja aiheita. Ryhmä vieraili
esimerkiksi Euroopan parlamentissa, tutkimuksen
toimeenpanovirastossa ja Suomen EU-edustustossa.
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OLETKO KÄYTTÄNYT EU-TIETOKESKUKSEN PALVELUITA ÄSKETTÄIN? Anna palautetta!
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