Jos viesti ei näy oikein, avaa se selaimessa
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Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa -lehti 2015 on
nyt luettavissa sähköisenä
Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa -lehti on
ilmestynyt
Tuoreessa Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa -lehdessä käsitellään Euroopan
digitalisaatiota ja globaalia roolia sekä kannustetaan hakemaan kasvua
kansainvälistymisen avulla. Kyseessä on Etelä-Pohjanmaan liiton EUtietokeskuksen kerran vuodessa ilmestyvä julkaisu. Sähköisen lehden voit
lukea täältä.

Anna palautetta EU-tietokeskuksen toiminnasta
Palautteesi on tärkeä, jotta voimme kehittää EU-tietokeskusten toimintaa koko Euroopan alueella.
Kyselyssä on vain 7 kohtaa, ja vastaamiseen menee aikaa pari minuuttia. Vastaukset käsitellään täysin
anonyymisti.

Kehitysyhteistyötilaisuus Seinäjoen lukiolla 23. lokakuuta
Europarlamentaarikko Heidi Hautala vierailee virtuaalisesti Seinäjoen lukiolla perjantaina 23. lokakuuta.
Hautala puhuu EU:sta ja kehitysyhteistyöstä. Lukiolla käsitellään kehitysyhteistyötä lisäksi Suomen,
kansalaisjärjestön ja lukion omien hankkeiden näkökulmasta. Tilaisuus on osa eurooppalaista
kehitysyhteistyön teemavuotta. Lukion lisäksi tilaisuuden järjestävät ulkoministeriö ja EteläPohjanmaan liiton EU-tietokeskus. Tilaisuus on yleisölle avoin. Katso ohjelma täältä.

Botnia-Atlantica-ohjelman kaikki toimintalinjat auki
samanaikaisesti kevään 2016 hauissa
Botnia-Atlantica-ohjelman alueeseen kuuluu kuusi aluetta / lääniä ja yksi kunta kolmessa maassa eli
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Kesällä ohjelman rahoitusta sai myös kaksi hanketta, joissa on mukana
eteläpohjalaisia kumppaneita. Vuoden viimeinen haku ohjelmasta kuuluu innovaatioiden ja kuljetuksen
toimintalinjaan, ja hakuaika umpeutuu 9.10.
Keväällä 2016 kaikki toimintalinjat ovat auki yhtä aikaa kolmeen otteeseen - tammi-helmikuussa,
maaliskuussa ja syyskuussa. Hakuajat ja lisätietoa Botnia-Atlantica-ohjelman verkkosivuilta.

Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskus esittäytyy
lokakuussa Brysselissä sadoille kuulijoille
Brysselissä järjestetään 21.-22. lokakuuta EuroPCom-konferenssi julkisen sektorin viestinnästä.
Kaikkiaan noin 1000 osallistujaa kokoontuu keskustelemaan EU-tiedotuksen ajankohtaisista haasteista.
Konferenssin pääjärjestäjä on EU:n alueiden komitea.
Elina Manninen Etelä-Pohjanmaan liitosta pitää alustuksen
työpajassa, jonka teemana on paikallinen media ja EU-uutisointi
kasvun ja työllisyyden näkökulmasta. Konferenssin täysistuntoja ja
joitakin keskustelutilaisuuksista voi seurata suorana konferenssin
sivuilla. Konferenssin etenemistä voi seurata myös Twitterissä
(#europcom / @europcom15). Konferenssia edeltävinä päivinä 19.20.10. järjestetään EU-tietokeskusten vuotuinen yleiskokous.
Tietokeskusten Europe Direct -verkosto juhlii samalla 10-vuotista
toimintaansa.

Investointirahastosta kannattaa
hakea hyötyä myös EteläPohjanmaalle

Vaasassa keskusteltiin
energiaunionista syyskuussa
Komission varapuheenjohtaja Maroš

Strategisten investointien rahaston

Šefčovič vieraili Vaasassa 25. syyskuuta.
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LUE LISÄÄ

ENERGIAUNIONISTA

Horisontti-rahoitusta kannattaa
hakea elintarvikealan
kansainvälisiin hankkeisiin
Komissio on julkaissut tutkimuksen ja innovaatioiden
ohjelman eli Horisontti 2020 -ohjelman
työohjelmaluonnokset vuosille 2016-2017.
Työohjelmissa on lukuisia eri teemoja. Mukana on
esimerkiksi kestävä elintarviketurvallisuus.
LUE LISÄÄ

OLETKO KÄYTTÄNYT EU-TIETOKESKUKSEN PALVELUITA ÄSKETTÄIN? Anna palautetta!

EU-tietokeskus
eu-tietokeskus@etelapohjanmaa.fi
Frami, 4. kerros
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60101 Seinäjoki
+358 40 024 1813
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