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Succesvolle bijeenkomst 3D-printing
Bijna 100 deelnemers waren donderdag in Discovery Center Continium
in Kerkrade bijeen voor de geslaagde bijeenkomst ‘3D printen voor de
Limburgse maakindustrie’.

Lees meer

Oprichting Stichting Keyport 2020
Op 21 mei jl. is voorafgaande aan de vergadering van het Algemeen
Bestuur, de Stichting Keyport 2020 opgericht. Stichting Keyport 2020
wil een substantiële bijdrage leveren aan het versterken van de sociaaleconomische structuur van de regio Keyport 2020.

Lees meer

Techniekpact op stoom
Op 22 mei werd in Eindhoven de tussenbalans opgemaakt van 1 jaar
Techniekpact. Alle partijen – onderwijs, sociale partners, Rijk en regio
waren daarbij aanwezig. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de
partijen van het Techniekpact en de Brainport 2020-commissie in de
regio Zuidoost-Nederland.

Lees meer
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4 bedrijven uit Keyport 2020 in top 100 best
presterende MKB bedrijven
De lijst met 100 best presterende MKB-maakbedrijven van Nederland,
samengesteld door Management Team in samenwerking met Mazars
Berenschot Corporate Finance bevat vier bedrijven uit Midden-Limburg.

Lees meer

Biobased Economy Limburg wordt Source B
Het netwerk Biobased Economy Limburg gaat verder onder de naam
Source B. Professor dr. Emmo Meijer, oud CTO bij DSM en momenteel
werkzaam als Corporate Director Research & Development bij
FrieslandCampina, is benoemd tot het boegbeeld van Source B.

Lees meer

3D printen en de toekomst van uw bedrijf
Op donderdag 3 juli 2014 organiseren Innovatiehuis MKB Keyport
2020, MakeTechPlatform, CITAVERDE College, United Brains en
Kamer van Koophandel een themabijeenkomst over 3D printen onder
het motto ‘3D en de toekomst van mijn bedrijf.’

Lees meer

Meer weten?
Bovenstaande is slechts een greep uit het vele positieve nieuws uit
onze regio. Meer weten? kijk dan op:

www.keyport.2020.nl

KEYPORT2020 is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid
en onderwijs en heeft als doel het realiseren van het Brainport2020programma in Midden-Limburg en Cranendonck. Brainport2020 leidt er toe
dat Zuidoost-Nederland aansluiting vindt bij de wereldtop-10 van
toptechnologische regio's.
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