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12 ehdokasta
Yrittävä Eurooppa -palkintojen saajiksi vuonna 2010
Tampereen
seudun
osuustoimintakeskus
on
ehdokkaana
tämän
vuoden
Yrittävä
Eurooppa -palkinnon saajaksi. Keskus edistää ja tukee osuustoimintaa joustavana ja ihmisläheisenä
yrittäjyyden muotona. Se tarjoaa uusille yrittäjille maksuttomia neuvonta- ja koulutuspalveluja,
asiantuntevaa opastusta ja käytännönläheistä koulutusta osuustoimintaan liittyvissä kysymyksissä.
Keskus tekee myös aktiivisesti yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa ja on kehittänyt uusia
osuustoimintamalleja. Ne ovat olleet suosittuja luovien ammatinharjoittajien keskuudessa mutta
toimineet hyvin myös muilla liiketoiminta-aloilla. Kymmenessä vuodessa yli 180 uutta osuuskuntaa
on Tampereen seudulla luonut 37,7 miljoonan euron vuotuisen kokonaisliikevaihdon (2008).
Vuonna 2010 Yrittävä Eurooppa -palkinnoista kilpaili kansallisella tasolla EU:n 27 jäsenvaltiossa ja
Norjassa 338 hanketta. Jokaisesta kilpailuun osallistuvasta maasta valittiin kaksi ehdokasta
Euroopan laajuiseen kilpailuun. Korkean tason tuomaristo, johon kuuluu liike-elämän, hallinnon ja
tiedemaailman edustajia, tutki 53 ehdokasta ja laati luettelon viidessä sarjassa kilpailevista 12
ehdokkaasta.
Sarja 1: Yrittäjyyskulttuurin edistäminen
Itävalta: nuorten taiteilijoiden yrittäjäpotentiaalin edistäminen, Johannes Keppler -yliopisto,
Linz
Ranska: yritysten perustamiseen houkutteleminen "yrittäjäyhteisöin", Auvergne
Irlanti: nuorten yrittäjien tukeminen Genesis-yrittäjyysohjelmalla
Sarja 2: Taitoihin investointi
Ruotsi: yrittäjyyteen suuntautuvien nuorten määrän kaksinkertaistaminen koulutuksen
avulla, Hallandin alue
Yhdistynyt kuningaskunta: 3 000 työpaikan ja 400 uuden yrityksen luominen yrittäjyyden ja
talouden elvyttämisen avulla, Hull
Sarja 3: Liiketoimintaympäristön parantaminen
Kreikka: perinteisten juustolajien valmistaminen uudella tekniikalla, Iosin saari
Slovenia: uusien yritysten lopettamisasteen puolittaminen tarjoamalla maksutonta tukea
uusille yrittäjille
Sarja 4: Yritysten kansainvälistymisen tukeminen
Saksa: uusien yritysten perustaminen Saksan ja Hollannin rajalla rajatylittävän koulutuksen
avulla
Norja: kansainvälisten asiakkaiden ja innovatiivisten pk-yritysten tuominen yhteen
Sarja 5: Vastuullinen ja osallistava yrittäjyys
Suomi: Tampereen seudun osuuskuntien määrän lisääminen 500 prosentilla
Saksa: yritysten kilpailukyvyn säilyttäminen eettisin arvoin, Nürnberg
Puola: työllisyys- ja asuntokysymysten ratkaiseminen samanaikaisesti, Nysa

Yritystoiminnasta ja teollisuudesta vastaava komissaari ja komission varapuheenjohtaja Antonio
Tajani totesi seuraavaa: "Yrittävä Eurooppa -palkinto tuo joka vuosi esiin kaikkialta Euroopasta
onnistuneita aloitteita, jotka palvelevat sekä yrityksiä että yhteisöjä. Eräät tämänvuotisista
hankkeista osoittavat tämän mahdolliseksi, eikä siihen tarvita suurta budjettia vaan pelkästään
hyviä ideoita sekä julkisen ja yksityisen tahon kumppanuuksia."
Alueiden komitean puheenjohtaja Mercedes Bresso sanoi, että "alueiden rooli näiden hankkeiden
katalysaattorina ja toteuttajana osoittaa, että koordinoitu ja vahva alueellinen toimintatapa voi
luoda työpaikkoja ja elvyttää yrittäjyyspotentiaalia jokaisella alueella".
Voittajat julistetaan 31. toukokuuta 2010. Palkintojuhla pidetään Madridissa, ja kaikki valtioiden
esittämät ehdokkaat kutsutaan tilaisuuteen. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä EU:n
puheenjohtajamaan Espanjan kanssa, ja siinä keskitytään parhaiden eurooppalaisten
yrityskäytänteiden vaihtoon. Tapahtuma päättää myös toista kertaa järjestettävän Euroopan
pk-yritysten viikon. Tällä yleiseurooppalaisella kampanjalla tunnustetaan yrittäjien rooli ja
korostetaan pienyrityksille tarjolla olevaa tukea.
Lisätietoa palkintoehdokkaina olevista hankkeista on saatavilla oheisasiakirjassa.
Tietoa palkinnoista, tuomaristosta ja sen jäsenistä on saatavissa osoitteesta
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterpriseawards/index_en.htm

