Tampereen Seudun Osuustoimintakeskus edustaa Suomea vuoden 2010 Yrittävä
Eurooppa kilpailussa
Tampereen Seudun Osuustoimintakeskus kilpailee sarjassa 5. Vastuullinen ja osallistava yrittäjyys.
Osuustoimintaneuvonta osallistaa yrittäjyyteen myös niitä, joille työmarkkina-aseman tai elämäntilanteen
vuoksi yrittäjyys on luontevin vaihtoehto, mutta jotka eivät koe omia yrittäjäominaisuuksiaan vahvoiksi.
Osuustoimintakeskus on kehittänyt neuvontamalliaan ja -käytäntöjään vuodesta 1998. Neuvonta kytkeytyy
luontevasti osaksi sitä toimintaa, jota Euroopan Komissio suositteli vuonna 2004 tiedonannossaan
”Osuuskuntien edistämisestä Euroopassa”. Yhteisöllisenä yritysmuotona osuuskunta tarjoaa turvatumman
tavan toteuttaa yritystoimintaa. Pienyrittäjien yhteiset osuuskunnat tarjoavat tukiverkon myös
mikroyrittäjille, jotka osuuskunnan jäseninä eivät ole yksin. Tampereen seudulla toteutettu palvelu on
lisännyt voimakkaasti osuuskuntien perustamista. Osuuskuntamalli on ollut erityisesti naisyrittäjien
suosiossa.
Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston Yrittävä
Eurooppa -kilpailun tarkoituksena on esitellä ja antaa tunnustusta
yrittäjyyttä ja yritteliäisyyttä edistäville, erityisesti alueellisille
toimintaohjelmille. Kilpailuun voivat osallistua julkiset tahot kuten
kaupungit, alueet ja kunnat sekä julkisen ja yksityisen sektorin
yhteishankkeet, koulutusohjelmat ja yrittäjäorganisaatiot.
Yrittäjyyttä edistävät ja pk- yrityksien toimintaa tukevat toimet ovat
välttämättömiä taloudellisen kasvun varmistamisessa ja työpaikkojen
luomisessa.
Yrittävä Eurooppa -palkinnot jaetaan jo neljännen kerran. Vuoden 2009 kilpailuun saapui yli 350
ilmoittautumista ympäri Eurooppaa ja niistä 47 projektia valittiin Euroopan tason finaaliin. Suomalaiset
ovat menestyneet kilpailussa edellisinä vuosina erittäin hyvin. Vuoden 2006 pääpalkinnon voitti Y4yrittäjyysideologia ja vuonna 2009 Naisyrittäjyyskeskus vastaanotti Taitoihin investointi -sarjan
ensimmäisen palkinnon.
Kilpailussa on viisi sarjaa
1. Yrittäjyyskulttuurin edistäminen: toimet ja aloitteet, joilla edistetään yrittäjäasennetta ja -kulttuuria, joka
kannustaa luovuuteen, innovaatioihin ja niihin sisältyvien riskien hyväksymiseen.
2. Taitoihin investointi: aloitteet, joilla parannetaan yrittäjähenkisiä, ammatillisia, teknisiä ja työnjohdollisia taitoja.
3. Liiketoimintaympäristön parantaminen: innovatiiviset toimet, joilla helpotetaan yritysten perustamista ja
edistetään niiden kasvua, yksinkertaistetaan lainsäädäntö- ja hallintomenetelmiä sekä toteutetaan pieniä ja
keskisuuria yrityksiä tukevaa ”pienet ensin” -periaatetta.
4. Yritysten kansainvälistymisen tukeminen: toimet, joilla yrityksiä, ja etenkin pk-yrityksiä, kannustetaan käyttämään
sekä Euroopan unionin sisäiset että sen ulkopuoliset liiketoimintatilaisuudet hyväkseen.
5. Vastuullinen ja osallistava yrittäjyys: toimet, joilla edistetään yritysten yhteiskuntavastuuta ja kestäviä
toimintatapoja sosiaali- ja/tai ympäristöalalla. Tässä sarjassa annetaan tunnustusta myös toimille, jotka edistävät
heikossa asemassa olevien ryhmien, kuten työttömien, vammaisten tai etnisten vähemmistöjen yrittäjyyttä.

Kevään aikana Eurooppalainen raati arvioi kilpailuehdotukset ja voittaja julkistetaan Euroopan pkyritysviikon päätöstapahtumassa toukokuun viimeisenä päivänä 2010.
Kilpailunkotisivu:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterpriseawards/participate/index_fi.htm
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