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Syksyn EU-kuulumisia ja avoin paikka
tutkimusharjoittelijalle NICHE-hankkeessa
EU-tietokeskuksen syksy etenee siten, että kokoamme kansainvälisistä hankkeista julkaisun
Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa (viime vuoden numero löytyy täältä), postitamme EU-lippuja kuntiin ja
tarjoamme kirjastoille EU-aineistoa, kuten karttoja ja oppaita. Seinäjoella järjestetään 1.-2.11. myös
lukioiden kansainvälisyyspäivät, jossa myös EU-tietokeskus esittelee kansainvälisiä mahdollisuuksia
opiskelijoille. Lisää tietoa alla.
Mukavaa lokakuun jatkoa!

Tutkimusharjoittelijan paikka auki Etelä-Pohjanmaan
liitossa - hae nopeasti
Hae tutkimusharjoittelijaksi Etelä-Pohjanmaan liitolle elintarvikealan NICHE-hankkeeseen 21.10.
mennessä. Toimi nopeasti, sillä tehtävä täytetään mahdollisimman pian. Kahden kuukauden
harjoitteluun (1.11.-31.12.2016) kuuluu itsearviointikyselyn teettäminen elintarvikealan yrityksille.
Korkeakoulututkinto tai loppuvaiheessa olevat opinnot sekä hyvä englannin taito ovat edellytyksiä
onnistumiselle. Katso lisätietoja liitteestä: http://epliitto.fi/…/EPL_tutkimusharjoittelija_syksy_2016.p…

Ajankohtaista rahoitusohjelmissa
Botnia-Atlantica-ohjelman seuraava haku on keväällä: 1.2.-13.3.2017
Itämeren Interreg-ohjelmassa seuraava eli kolmas hakukierros aukeaa vuoden 2017 puolessavälissä. Nyt

on meneillään toisen hakukierroksen toinen vaihe.
Interreg Europe -ohjelman toisen hakukierroksen hyväksytyt projektit on nyt julkaistu.

Komission painopisteet säilyvät samoina - lue täältä
Junckerin puhe
Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ei esittänyt yllättäviä avauksia Unionin tila -puheessaan
14. syyskuuta. Puhe käynnisti komission, parlamentin ja neuvoston keskustelun komission seuraavan
vuoden työohjelmasta. Puhe on luettavissa suomeksi täältä. Puheessa esiteltiin esimerkiksi uutta ja
vahvistettua investointiohjelmaa, joka laajenisi myös EU:n ulkopuolelle.

Miljoona työpaikkaa
EU-rahastojen avulla

Valtakunnalliset
lukioiden kv-päivät
Seinäjoella 1.-2.11.

Euroopan komissio julkisti
riippumattoman arvioinnin
vuosina 2007–2013 tehtyjen EUinvestointien tuloksista.
Suomeen syntyi EU-investointien
ansiosta lähes 37 000 uutta
työpaikkaa, joista 4 300
tutkimustoimintaan. Kuva: liiton

EU tehostaa
ulkorajavalvontaa

Komissio esitti Junckerin puheen

Opetushallitus, CIMO ja
Seinäjoen kaupunki järjestävät
lukioiden kansainvälisyyspäivät
Seinäjoen Framilla 1.2.11.2016. Mukana ovat myös
Etelä-Pohjanmaan liitto ja EUtietokeskus.

yhteydessä eri keinoja siihen,
kuinka Euroopan turvallisuutta
voisi kehittää. Yhtenä keinona on
EU:n uuden raja- ja
rannikkovartioston
rakentaminen Frontexin
perustalle.
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Tuttu tislaamo toimii esimerkkinä
EU-rahoituksesta - katso video!
EU-rahoitus voi tukea hyvin monenlaisia yrityksiä ja
yhteisöjä saavuttamaan päämääriään. Euroopan
komission Suomen-edustuston videosarjassa on
vierailtu Isossakyrössä asti. Kyrö Distillery Company
on saanut maaseudun kehittämisohjelmasta
rahoitusta. Katso video täältä.
OLETKO KÄYTTÄNYT EU-TIETOKESKUKSEN PALVELUITA ÄSKETTÄIN? Anna palautetta!
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