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In English

Vuoden 2017 EU:n palkinto nais-
innovaattoreille on haettavana!

Taustaa: Innovation Union on EU:n aloite, jolla pyritään luomaan Eurooppaan innovaatioystävällinen ympäristö,
joka tekee helpommaksi muuttaa hyvät ideat menestyviksi tuotteiksi ja palveluiksi, joka luovat talouskasvua ja
työpaikkoja. Jos aiomme pysyä kilpailukykyisinä globaaleilla markkinoilla ja parantaa elämänlaatuamme, meidän
eurooppalaisten on oltava pajon parempia tutkimuksen tulosten muuttamisessa paremmiksi tuotteiksi ja
palveluiksi. EU:n Innovaatioyhteisö on keskeinen investointi tulevaisuuteemme. Käsillämme on
'innovaatiohätätilanne'. Eurooppa kuluttaa 0,8 % vähemmän kansantuotteestaan tutkimukseen ja
tuotekehitykseen kuin USA ja 1,5 % vähemmän kuin Japani. Tuhannet parhaat tutkijamme ja innovaattorimme
ovat muuttaneet suotuisampiin maihin. Vaikka EU-markkina on maailman suurin, se on hajanainen eikä kyllin
innovaatioystävällinen. Muut maat, kuten Kiina ja Etelä-Korea saavat meidät pian kiinni! Innovoinnissa
onnistuneiden palkitseminen on yksi keino tehdä asiaa näkyväksi
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Artikkelilaji: Uutinen

...Niinpä:

Vuoden 2017 EU:n palkinto (EU Prize for Woman Innovators 2017) nais-innovaattoreille on haettavana!

Tällä kerralla palkitaan poikkeuksellisista saavutuksistaan kolme naisyrittäjää, jotka ovat tuoneet innovaatioita
markkinoille. Lisäksi palkitaan yksi nuori naisyrittäjä Uudet Innovaattorit (Rising Innovators) -palkinnolla.
Pääpalkinto on 100 000 euroa!

Pitkyssä ja TIVIA-yhteisössä olisi kiva nähdä naisia Suomesta ottamassa osaa kilpailuun. Jaa siis viestiä
potentiaalisille henkilöille.

Lue lisää: 
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators&pg=home

Hae palkintoa viimeistään 3.11.2016: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/wip-01-2017.html

 

YHTEYSTIEDOT

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry  
c/o Ilpo Tolvanen  
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Siilinkarinkatu 30, 33410 Tampere 
toiminnanjohtaja@pitky.fi
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TWEETS

Pitky_ry

RT @TAKKhankkeet: Kiinnostaako #digiosaaminen
kehittäminen? Käy katsomassa @eulearningpath
hankkeen juuri julkaistu nettisivusto…
https://t.co/7WoSs7uAyf

Pitky_ry

Pitkyn hallitus kokousti ruskan keskellä Sampolassa
miettien syksyn monia askareita, valmistellen
syyskokousta ja p… https://t.co/i1Jx16lDHg

LINKEDIN

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YOUTUBE

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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