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Vannes Johanna

Lähettäjä: Tampere Region EU Office <eu@tampere.fi>
Lähetetty: 20. maaliskuuta 2018 7:30
Vastaanottaja: Vannes Johanna
Aihe: EU-toimiston uutiskirje maaliskuu 2018

Jos uutiskirje ei näy oikein, klikkaa tästä lukeaksesi sen selaimessasi 

EU-toimiston uutiskirje 
maaliskuu 2018 

 

Hämeenkyrön Yrittäjät Euroopan 
komissiossa 5.3.2018 

Maaliskuun pakkasterveiset Brysselistä! 
Kuten olemme päässeet näkemään ja kokemaan, on sää tehnyt tepposiaan vähän joka paikassa viimeisen kuukauden 
ajan. Niinpä täällä Belgiassakin satoi lunta vielä viime viikonloppuna ja haaveet terassikeleistä ovat todellakin haaveita 
vain -- yöpakkasia riittää tälläkin viikolla. 

Vaikka välillä tuntuukin siltä, että EU-uutisoinnissa keskitytään lähinnä Brexit -neuvottelujen etenemiseen, tapahtuu EU-
rintamalla myös muuta. Kuten olemme kertoneet, Euroopan komissio on julkaisemassa 2. toukokuuta esityksen EU:n 
seuraavasta rahoituskehyksestä. Tähän liittyen komissio mm. pyysi 8.3. mennessä kaikkia jäsenmaista alue- ja 
paikallistason kautta yrityksiin ja yksityishenkilöihin kommentoimaan mihin EU:n pitäisi seuraavalla ohjelmakaudella 
(2021-2027) panostaa. Toivottavasti kaikki pääsivät vastaamaan! Myös EU-toimisto osallistui kuulemisiin Tampereen ja 
Pirkanmaan kannalta oleellisilla teemoilla koheesiopolitiikka, tutkimus- ja innovaatiopolitiikka sekä liikennepolitiikka. 

Liikenne-edunvalvonnan kanssa olemme muutenkin tehneet kovasti töitä viime kuukausina. Kuten olemme kertoneet, 
yritämme merkittävällä kansallisella konsortiolla edistää Suomen pääradan EU-rahoitusmahdollisuuksia seuraavalla 
rahoituskaudella. Tällä teemalla olimme jälleen toissa viikolla Pirkanmaan maakuntajohtaja Esa Halmeen kanssa 
Euroopan komissiossa, Euroopan parlamentissa sekä muiden yhteistyökumppaniemme luona varmistamassa, että asia 
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etenee halutulla tavalla. Komissio esittelee 2021-2027 rahoituskauden Verkkojen Euroopa -ohjelmaluonnoksen 29.5. 
Tiedämme varmaankin jo ennen sitä onko päärata mukana esityksessä. 

Kaksi viikkoa sitten meillä oli EU-toimistolla myös ilo vastaanottaa vierailuryhmä Pirkanmaalta, kun Hämeenkyrön 
Yrittäjät tulivat Brysseliin saamaan oleellisen ajankohtaiskatsauksen EU:n yrittäjyysasioista, rahoitusmahdollisuuksista 
sekä vaikuttamisesta. Kiitos Hämeenkyrön Yrittäjien puheenjohtaja Ilkka Häkli, Hämeenkyrön kunnanjohtaja Antero 
Alenius sekä koko ryhmä aktiivisesta osallistumisesta! Tästä on hyvä jatkaa! 

Viime viikolla pääsimme mukaan Pirkanmaan liiton ja Suomen Itämeri-instituutin vetämän merkittävän EU-hankkeen 
tilaisuuteen Alueiden komiteaan keskustelemaan Euroopan komission sekä kumppanialueiden kanssa siitä miten 
alueiden välisellä yhteistyöllä voidaan kehittää uusia teollisuuden innovaatioita ja parantaa kilpailukykyä. Kiitokset tiimille 
Marja-Riitta Mattila-Nurmi, Harri Kuusela, Johanna Vannes ja Esa Kokkonen! 

Ja nyt päästämme teidät itse uutiskirjeen pariin. Antoisia lukuhetkiä ja aktiivista EU-kevättä! 

Grow.Smart.Together. 
Hannele, Petra ja Saara 

 

Yleiset 

 

Kuva: Alain Bienenstock Photographe 

S34Growth-hankkeessa kehitetään alueellista yhteistyötä  

S34Growth on kymmenen eurooppalaisen alueen yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena on selvittää ja määritellä, kuinka 
teollisuusvetoisella, alueiden välisellä yhteistyöllä voidaan kehittää uusia teollisuuden innovaatioita ja parantaa 
kilpailukykyä. 

Hankkeeseen liittyvä ”New Industrial Value Chains For Growth”-tapahtuma järjestettiin 15. maaliskuuta alueiden 
komiteassa Brysselissä ja EU-toimisto oli mukana tapahtuman järjestämisessä. Tapahtumassa keskusteltiin haasteista, 
joita hanke on kohdannut ja myös alueellisen yhteistyön tulevaisuudesta tulevalla rahoituskaudella. S34Growth-hanke 
on tarjonnut hyödyllisen alustan testaamiselle ja yhteistyön kehittämiselle, mutta vasta hankkeen loppuessa on 
mahdollista arvioida tuloksia. 
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Hankkeessa on mukana Pirkanmaan lisäksi yhdeksän muuta aluetta mm. Ruotsista ja Espanjasta. Sen tavoitteena on 
parantaa EU:n alueiden välisen yhteistyön tehokkuutta kehittämällä nykyisiä aluepolitiikan välineitä, sekä etsimällä uusia 
yhdessä tekemisen tapoja älykkään erikoistumisen saralla. 

 

 

Tiedemissioihin pohjautuva rahoitusohjelma suunnitteilla - vaikuta ehdotukseen! 

Euroopan unionin seuraavan tutkimus- ja innovaatiopuiteohjelman sisällön valmisteleminen on käynnissä. Euroopan 
komission nimittämän professori Mariana Mazzucaton esitys tiedemissioista EU:n tutkimus- ja 
innovaatiopuiteohjelman pohjana julkaistiin helmikuussa. Mazzucaton ”Mission-Oriented Research & Innovation in 
the European Union - A problem-solving approach to fuel innovation-led growth” -raportissa esitellään tarkemmin 
visiota missioista. Missioiden tarkoituksena on pureutua isoihin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja raportissa 
esitellään esimerkiksi kriteerejä missioiden valintaan.  
 

Missioihin liittyen on parhaillaan auki kuuleminen, jossa kysytään millä kriteereillä missiot pitäisi valita, kuinka niitä 
pitäisi toteuttaa ja pyydetään ehdotuksia missioiksi. Voit vastata kuulemiseen 3.4. asti täällä. 
 

 

 

#EuropeForCulture - Eurooppalainen kulttuuriperinnön teemavuosi 2018 

Tänä vuonna vietetään kulttuuriperinnön teemavuotta 2018. Teemavuoteen liittyen eri puolilla Eurooppaa - niin 
eurooppalaisellla, kansallisella, alueellisella kuin paikallisella tasolla - järjestetään kulttuuriperintöön liittyviä tapahtumia 
ja aktiviteetteja. 

Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden tarkoituksena on, että yhä useampi kansalainen tutustuisi Euroopan 
kulttuuriperintöön ja kiinnostuisi siitä. Tämän myötä tunne kuulumisesta yhteiseen Eurooppaan vahvistuisi. 
Teemavuoden tunnus on: Kulttuuriperintömme – kun mennyt kohtaa tulevan. 

EU myös rahoittaa kulttuuriperintöä tukevia hankkeita. Luova Eurooppa -ohjelmassa on käynnistetty ehdotuspyyntö, 
jonka avulla pyritään löytämään teemavuoteen liittyviä yhteistyöhankkeita. Myös Erasmus +, Kansalaisten Eurooppa, 
Horisontti 2020 ja muut EU:n ohjelmat tarjoavat rahoitusmahdollisuuksia. 

 

 

Rahoitusuutisia 
Horisontti 2020:sta 30 miljardin investoinnit vuosille 2018-2020 - tutustu 
työohjelmiin 
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Komissio ilmoitti lokakuun lopussa investoivansa Horisontti 2020 -ohjelman kautta 30 miljardia euroa yhteiskunnallisten 
haasteiden uusiin ratkaisuihin ja läpimurtoinnovaatioihin vuosina 2018-2020. Painopistealueita ovat: 

- vähähiilinen ja ilmastonmuutoksen kestävä tulevaisuus (3,3 miljardia euroa) 
- kiertotalous (1 miljardi euroa) 
- Euroopan teollisuuden ja palvelujen digitointi ja muuntaminen (1,7 miljardia euroa) 
- turvallisuusunioni (1 miljardi euroa) 
- muuttoliike (200 miljoonaa euroa) 
- puhdas energia 

Lue teemojen painopisteistä tarkemmin komission tiedotteesta. 
 
Nyt on julkaistu myös Horisontti 2020 -ohjelman viralliset työohjelmat vuosille 2018-2020. On jo korkea aika aloittaa 
ehdotusten kehittäminen ja konsortioiden muodostaminen, etenkin jos tähtäimessä ovat vuoden 2018 haut.  
 
Työohjelmien tiivistelmät löydät täältä. 
 
Hauista on koottu myös yhteenvetoja tiettyihin teemoihin liittyen: 

Kaikki H2020-haut (Tekes) 
Kaikki ICT-haut (komissio) 
Kaikki julkisten hankintojen haut (komissio) 
Kaikki Social Sciences & Humanities -haut (komissio) 
Kaikki kaupunkikehityshaut (komissio) 

 

Horisontti 2020 -infopäivien tapahtumamateriaaleja saatavilla 

Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot järjestivät Brysselissä syksyllä 2017 useita erilaisia infopäiviä liittyen 
Horisontti 2020 -rahoitusohjelman työohjelmiin ja hakuihin vuosille 2018-2020. Näiden infopäivien aikana kerrottiin lisää 
tulevista suunnitelluista hauista ja millaisia projekteja on tarkoitus rahoittaa. Kaikkien infopäivien 
tapahtumamateriaalit ovat nyt saatavilla. Alla olevista linkeistä löydät tallenteet ja esitysdiat.  
 
- Industrial Innovation Information Days 2017 3.-4.10.2017  
- Energy Info Days 23.-25.10.2017 
- Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials 8.-9.11.2017 
- ICT Proposers Day 2017 9.-10.11. Budapestissa 
- Societal Challenge 6 Info Day (Europe in a Changing World) 14.11. 
- Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine and Maritime and Inland Water Research and the 
Bioeconomy 14.-17.11.2017 
- European Research Infrastructure Information Day 30.11.2017 
- Health, Demographic Change and Wellbeing 8.12.2017 
- Transport Info Day 13.12.2017 
- Science with and for Society 29.1.2018 
- Secure Societies – information on the calls and brokerage 1.-2.2.2018 
- Secure Societies - European Info Day and Brokerage Event 12.-13.3.2018 

13.2. Järjestettiin EIT Innovation Communities -infopäivä - Urban Mobility & Manufacturing - esitykset löytyvät täältä. 
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Suomalaisyritykset menestyivät pk-instrumentti -rahoituksen saajina 

Kaikkiaan 57 eurooppalaista pk-yritystä on valittu Euroopan innovaationeuvoston alaisen pk-instrumentin (SME 
Instrument) rahoituksen saajaksi. Rahoituksen tarkoituksena on auttaa yrityksiä niiden innovatiivisten tuotteiden 
ja palvelujen demonstroinnissa, testauksessa, pilotoinnissa ja skaalaamisessa.  

Suomi menestyi hakukierroksella hyvin: Suomi sijoittui tukea saaneiden yritysten määrällä laskien jaetulle neljännelle 
sijalle. Pirkanmaa menestyi osana suomalaisia yrityksiä, sillä tamperelainen Piceasoft oy sai rahoitusta 1,98 
miljoonaa euroa. Yhteensä rahoitusta myönnettiin 94,25 miljoonaa euroa.  

 

 

H2020–turvallisuushaut nyt avoinna 

Horisontti 2020 –rahoitusohjelman turvallisuushaut liittyen mm. turvallisuusinnovaatioihin ovat nyt avoinna. Haut ovat 
osa viime syksynä julkaistua työohjelmaa 2018-2020 Turvalliset yhteiskunnat – Euroopan ja sen kansalaisten vapauden 
ja turvallisuuden suojeleminen. 

Avoinna olevat haut käsittelevät mm. seuraavia teemoja: rajaturvallisuus, kyberturvallisuus, tietosuojakysymykset, 
terrorismin ehkäisy ja inhimilliset tekijät turvallisuussektorilla. 

Haut sulkeutuvat 23.8.2018. 

 

 

H2020-energiatehokkuushaut käynnissä 

Horisontti 2020 -rahoitusohjelman energiatehokkuuteen liittyvät haut ovat käynnissä. Haut jakautuvat seuraaviin 
teemoihin: kuluttajat; rakennukset; julkishallinto; teollisuus, tuotteet ja palvelut; lämmitys ja jäähdytys sekä 
innovatiivinen rahoitus. Vuosien 2018 ja 2019 hakuihin on varattu rahoitusta yhteensä 212 miljoonaa euroa.  
 
Vuoden 2018 haut sulkeutuvat syyskuun alussa.  

 

 

EU:n terveysohjelman haut ovat käynnissä 

EU:n terveysohjelma 2014 - 2020 on komission pääinstrumentti EU:n Terveysstrategian toteuttamiseksi. Sen tavoitteena 
on edistää eurooppalaisten terveyttä ja tukea innovatiivisia, tehokkaita ja kestäviä terveysjärjestelmiä. Ohjelman 
alaisuudessa jaetaan projektiavustuksia ja vuoden 2018 työohjelman haut ovat nyt käynnissä. 
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Haku on auki 26.4.2018 saakka. 

 

 

CEF Telecom -hakuja avoinna digitaalisten palveluiden kehittämiselle 

Connecting Europe Facility (CEF) julkaisee vuonna 2018 kolme hakukierrosta, joista ensimmäinen on nyt avoinna. Haun 
teemoina ovat e-Identification, eSignature, Europeana sekä Safer Internet. Rahoitusta on tarjolla 30 miljoonaa 
euroa. 

Haut ovat osa CEF Telecom -työohjelmaa 2018, joka on hyväksytty helmikuussa 2018. Tulevina kuukausina julkaistaan 
myös muita CEF-hakuja liittyen mm. kyberturvallisuuteen ja sähköisiin terveydenhuollon palveluihin. 

8.3.2018 järjestetty info-webinaari on katsottavissa täällä. 

Hakuaika päättyy 15. toukokuuta 2018. 

 

 

UIA -ohjelman neljännen haun teemat on julkaistu 

EU:n Urban Innovative Actions -ohjelman neljännen haun teemat on julkaistu. Tarkemmat teemakuvaukset julkaistaan 
huhtikuussa UIA:n sivuilla. 

Teemat ovat: 
- Digital transition 
- Urban poverty 
- Sustainable use of land 
- Urban security 

Haku avautuu lokakuussa 2018. 

 

 

Interreg Europe -ohjelman haku aukeaa toukokuussa 

Interreg Europe -rahoitusohjelman neljäs ja viimeinen haku avataan toukokuun aikana ja se sulkeutunee kesäkuun 
puolivälissä. Kaikki ohjelman toimintalinjat ovat todennäköisesti avoinna haussa. Päätökset haun yksityiskohdista on 
tehty 13.–14.3. Bulgariassa järjestetetyssä valvontaryhmän kokouksessa ja tiedot kokouksesta julkaistaneen maaliskuun 
aikana. 

Hakuun liittyvä infopäivä järjestetään 22.3. Lisätietoja tapahtumasta löydät täältä. 
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Yhteistyö Venäjän kanssa Interreg Baltic Sea Region -ohjelman puitteissa on nyt mahdollista, kun Venäjän ja Euroopan 
komission välinen rahoitussopimus on saatu valmiiksi. Sopimus mahdollistaa venäläisten toimijoiden osallistumisen 
Baltic Sea Region -ohjelman hankkeisiin. Lue lisää täältä. 

 

 

Erasmus+ Sport -haut ovat käynnissä 

Erasmus+ -ohjelma on Euroopan unionin koulutus, -nuoriso ja urheiluohjelma, johon kuuluu myös Erasmus+ Sport -
urheilutoimintaa. Toiminnan tavoitteena on mm. kannustaa urheilu -ja liikuntaorganisaatioita eurooppalaiseen 
yhteystyöhön, sekä tarjota mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja uusien toimintamallien testaamiseen. 

Erasmus + Sport -toimintaan on nyt haettavissa rahoitusta. Haut sisältyvät kolmeen eri toimintakokonaisuuteen: 
Erasmus+ Sport Collaborative partnerships, Erasmus+ Sport Small Collaborative partnerships sekä Erasmus+ 
Sport Not-For-Profit European Sport Events. 

Erasmus+ Sport infopäivä järjestettiin 30.1.2018. Tapahtuman videotaltioinnit ovat löydettävissä täältä. 

Haut ovat avoinna 5.4.2018 asti. 

 

 

Music Moves Europe -haut avautuvat keväällä 

Euroopan komission vuonna 2015 käynnistämän Music Moves Europe -prosessin tarkoituksena on lisätä 
vuoropuhelua eurooppalaisen musiikkikentän kanssa ja tarjota alalle räätälöidympiä tukimuotoja. Prosessi huipentui 
samannimisen pilottiohjelman lanseeraukseen. 

Euroopan parlamentin rahoittama Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent -
pilottiohjelman avulla on tarkoitus testata musiikkialan eurooppalaista tukiohjelmaa. 

Pilottiin liittyvät hakukierrokset avautuvat maalis-huhtikuussa. 
 

 

Climate Alliance kehittää interaktiivista rahoitusopasta 

Climate Alliance kehittää interaktiivista rahoitusopasta, jonka tarkoituksena on kerätä tietoa EU:n, jäsenvaltioiden ja 
tärkeimpien rahoitusinstituutioiden, kuten Euroopan investointipankin rahoitusaloitteista. Opas sisältää myös 
informaatiota rahoitustukipalveluista ja innovatiivisista rahoitusjärjestelyistä. 
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Rahoituksen saanti on avainasemassa, kun tavoitellaan ilmastoa ja kestävää energiaa koskevien 
toimintasuunnitelmien tavoitteiden muuttamista konkreettisiksi projekteiksi. Rahoitussivusto tukee näiden 
tavoitteiden toteutumista tarjoamalla selkeää ja käytännönläheistä tietoa rahoituksesta ja rahoitusmahdollisuuksista. 

 

 

Asiantuntijahakuja 
Asiantuntijoita haetaan arvioimaan EU-hankkeita - lisää profiilisi tietokantaan! 

Itsenäiset asiantuntijat eli evaluaattorit arvioivat Euroopan komission ja toimeenpanovirastojen puolesta 
projektiehdotuksia ja EU-rahoitusohjelmia hakutekstien ja niissä esitettyjen kriteerien pohjalta. Komissio hakee 
jatkuvasti asiantuntijoita arvioimaan projekteja ja ohjelmia. Suuri osa työstä tehdään etänä ja lopulta asiantuntijat 
kokoontuvat konsensuskokouksiin Brysseliin päättämään rahoitettavista hankkeista.  
 
Asiantuntijana toimiminen on hyvä tapa kehittää omaa ja organisaation osaamista EU-hankerahoituksen saralla. 
Sitä kautta saa hyvän käsityksen siitä millaisia projekteja ehdotetaan ja miten niitä arvioidaan. Arvioimisesta saa myös 
rahallisen palkkion. 

Eri alojen asiantuntijoita haetaan esimerkiksi seuraaviin ohjelmiin: Horisontti 2020, COSME, Verkkojen Eurooppa, 
Erasmus+, Kansalaisten Eurooppa ja Luova Eurooppa. 

 

 

Vaikuttamismahdollisuuksia 
Vastaa kuulemiseen valmisteilla olevista tiedemissioista 

Missioihin pohjautuvasta ehdotuksesta on nyt mahdollista antaa palautetta. Millä kriteereillä missiot pitäisi valita? 
Kuinka niitä pitäisi toteuttaa? Onko sinulla ehdotuksia missioiksi? Voit vastata aiheeseen liittyvään kuulemiseen 3.4. 
mennessä. Tulokset otetaan huomioon tulevan puiteohjelman valmistelussa. 

Nyt on siis aika vaikuttaa! Kuulemiseen voit vastata täällä. 

 

 

Julkaisuja ja tapahtumamateriaaleja 
EPC:n selvitys: Innovatiivisille rahoitusmalleille tarvetta uudella rahoituskaudella 
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European Policy Centre (EPC) julkaisi 23. helmikuuta selvityksen samana päivänä järjestetystä epävirallisesta valtion -ja 
hallitusten päämiesten kokouksesta. Kokouksessa käsiteltiin seuraavaa monivuotista rahoituskehystä (MFF) ja 
muita EU:n ajankohtaisia kysymyksiä.  

EPC:n mukaan EU:lla on luvassaan pitkä neuvotteluprosessi, jonka keskiössä on Britannian EU-ero ja sen eri 
vaikutukset. Selvityksessä käsitellään mm. eron vaikutusta rahoituskehykseen sekä jäsenmaksukuilun paikkaamisen 
eri vaihtoehtoja. Myös innovatiivisille rahoitusmalleille on tarvetta. Aluepolitiikassakin hyödynnettyä 
yhteisrahoitusta (match funding), voitaisiin mahdollisesti hyödyntää enemmän. 

 

 

Raportti KET-teknologioiden tulevaisuudesta 

Euroopan komission asettama korkean tason strategiaryhmä julkaisi 24. helmikuuta raportin teollisuusteknologioista. 
”Re-Finding Industry - High-Level Strategy Group on Industrial Technologies” -raportin tavoitteena on tarkastella 
nykyisiä KET-teknologioita (Key Enabling Technologies) sekä pohtia sitä, mikä on niiden rooli tulevassa, missioihin 
pohjautuvassa, tutkimus - ja innovaatiopuiteohjelmassa. 

Raportissa suositellaan seuraavia toimenpiteitä KET-teknologioiden tulevaisuuteen liittyen: 
 
- Nykyisten kuuden KET-teknologian vahvistamista yhdistämällä neljä niistä kahteen laajempaan ryhmään; materiaalit 
ja nanoteknologia sekä fotoniikka ja nano -ja mikroteknologia 
- Bioteknologian laajentamista Elinkaariteknologioiksi (Life-Cycle Technologies) 
- Kahden uuden pääteeman lisäämistä: Tekoäly ja Digiturvallisuus 

 

 

Urban Transport Roadmaps -työkalu avuksi kestävän liikkuvuuden 
strategiakehittämiseen 

Euroopan komission tukema Urban Transport Roadmaps -projekti tarjoaa web-pohjaisen työkalun, joka auttaa 
kaupunkeja kehittämään omia kestävän liikkuvuuden strategioitaan. Työkalu auttaa ottamaan huomioon 
ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset haasteet, joita liikennejärjestelmät kohtaavat nyt ja tulevaisuudessa. Työkalun 
avulla kaupungeilla on mahdollisuus identifioida, kehittää ja tarkastella erilaisia liikennepolitiikka-ratkaisuja ja 
niiden vaikutuksia. 

 

Tutustu Energiatehokkuus-investointifoorumin materiaaleihin 

Covenant of Mayors Investment Forum: Energy Efficiency Finance Market Place -tapahtuma järjestettiin 21. 
helmikuuta Brysselissä. Tapahtuman esitykset ja muut materiaalit ovat nyt saatavilla. Löydät materiaalit täältä. 
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Kilpailuja 
Hae mukaan RegioStars 2018 -kilpailuun! 

RegioStars Awards on vuosittain järjestettävä kilpailu, jossa etsitään innovatiivisia hankkeita aluekehittämisen 
saralla. Tavoitteena on tunnistaa parhaat käytännöt aluekehittämisessä ja tuoda esiin innovatiivisia hankkeita, jotka 
ovat inspiroivia myös muille alueille ja aluetoimijoille. Kilpailun järjestää Euroopan komission alue -ja 
kaupunkipolitiikan pääosasto DG REGIO. 
 
Kilpailukategoriana mm. Supporting smart industrial transition 

Hakuaika päättyy 15.4.2018. 

Lue lisää. 

 

European Entrepreneurial Region Award 2019 -kilpailu on käynnissä 

Alueiden innovatiivisia yrittäjyysstrategioita palkitseva European Entrepreneurial Region (EER) Award -kilpailu on 
avoinna. EER -tunnus myönnetään alueille, joilla on uskottavin, kaukonäköisin ja lupaavin ehdotus yrittäjyyden 
edistämiseksi ja pienten ja keskikokoisten yritysten tukemiseksi. 

Kilpailussa palkitaan yhteensä kolme aluetta. Kilpailu on avoinna 17.4.2019 saakka. 
 
Lue lisää 

 

EIC:n Horisontti-innovaatiopalkinto jaossa sähköajoneuvojen akkujen 
kehittämiseeen 

Euroopan komissio on julkaissut kilpailun Euroopan innovaationeuvoston (EIC) viidennestä Horisontti-
innovaatiopalkinnosta. Kilpailun tavoitteena on kehittää akku sähköajoneuvoihin (eVehicles) ja palkinnon arvo on 
10 miljoonaa euroa. EIC Horisontti -innovaatiopalkinnot ovat osa Horisontti 2020 -tutkimuksen -ja innovaation 
puiteohjelmaa. 

Palkinto myönnetään prototyyppiakun kehittämiselle sähköajoneuvoon, jolla tulisi olla samanlainen suorituskyky kuin 
tavallisella bensiini -tai dieselmoottorisella pienellä perheautolla. Akun tulee olla myös edullinen, kestävä, turvallinen 
ja täysin kierrätettävä.  

Kilpailuun on mahdollista osallistua 17. joulukuuta 2020 saakka. 
 

 

EU-hankekumppanihaut 
Maaliskuussa etsitään kumppaneita seuraaviin projekteihin: 
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Erasmus+ 
- Eri tavoin vammaisten naisten työllistymisen edistäminen (Espanja) 

Erasmus+ Sport 
- Nuorten urheilu (Puola) 

Luova Eurooppa 
- Klassisen musiikin edistäminen (Puola) 
 
Kansalaisten Eurooppa 
- Rockmusiikki -ja kulttuuri kylmän sodan aikana (Bulgaria) 

Lisätietoja löydät liitteestä. 

 

Hankekumppanihaut maaliskuu 2018 (284 kB) 

 

Poimintoja kalenterista 
 
Europe, let's cooperate! - Interregional cooperation forum (22.3.2018) 
Baltic Sea Day Pietarissa (22.-23.3.2018) 
Workshop: The Economy of Robots (9.4.2018) 
Digital Day 2018 (10.4.2018) 
TRA - Transport Research Arena 2018, Wienissä (16.-19.4.2018) 
Horizon 2020 Brokerage Event: Space for Climate and Smart Mobility, Pariisissa (27.4.2018) 
AgriResearch Conference (2.-3.5.2018) 
Smart Specialisation Conference Sofiassa (3.-4.5.2018) 
LIFE Information Day 2018 (4.5.2018) 
5th European Conference on SUMPs (14.-15.5.2018) 
EU Green Week (21.-25.5.2018) 
9th Annual Forum of the EU Strategy for the Baltic Sea Region Tallinnassa (4.-5.6.2018) 
EU Sustainable Energy Week 2018 (4.-10.6.2018) 
EuCNC 2018 Conference Ljubljanassa (18.-21.6.2018) 
ECSEL Joint Undertaking Symposium 2018 (19.-20.6.2018) 
Digital Assembly 2018 Sofiassa (25.-26.6.2018) 
Infoday on Societal Challenges 2 (25.-26.6.2018) 

 

Digital Day 2018 tuo yhteen digiteknologian korkean tason toimijat 

Digital Day 2018 on Euroopan komission ja Euroopan Unionin neuvoston puheenjohtajamaa Bulgarian järjestämä 
digitaalisen teknologian ja telekommunikaation tapahtuma, joka tuo yhteen alan korkean tason toimijoita. 
Tapahtuma järjestetään 10. huhtikuuta 2018 Brysselissä. 

Tapahtuman tavoitteena on saavuttaa yhteiset sitoumukset Euroopan digitaalisesta tulevaisuudesta ja kannustaa 
investointeja Euroopan digiteknologiaan -ja infrastruktuuriin. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. teollisuuden ja 
yhteiskunnan digitaalinen muutos, EU:n digitalisaatioinvestoinnit ja julkinen lohkoketjuinfrastruktuuri.  

Lue lisää täältä. 
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Yhteystiedot 

Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto 
Rue du Luxembourg 19 - 21 
BE-1000 Bryssel, Belgia 
Sposti: eu(at)tampere.fi 
www.tampere-region.eu 

 

Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimiston uutiskirjeen vastaanottajina ovat EU-toimiston sidosryhmäosoitteistoon kuuluvat henkilöt. 
Jos et halua uutiskirjeitä jatkossa, voit poistua jakelulistalta oheisesta linkistä. 

 

 
 


