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321 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe
innovaties Zuid-Nederland
Het nieuwe innovatieprogramma OPZuid- Europees
Innovatieprogramma Zuid-Nederland heeft als doel de ZuidNederlandse economie een boost te geven door de ontwikkeling van
een sterke en dynamische Zuid-Nederlandse kenniseconomie. Samen
met de cofinanciering van de provincies Limburg, Noord-Brabant en
Zeeland, het rijk en de projectuitvoerders, bedraagt de totale
investeringsimpuls van het OPZuid circa € 321 miljoen.

Lees meer

Linssen Yachts wint Limburg Export
Award 2014
Linssen Yachts uit Maasbracht is de winnaar van de Limburg Export
Award 2014. Linssen Yacht is een van de oudste botenbouwers van
Nederland. In 2012 eindigde Linssen Yachts nog op de tweede plaats.
Maar dit jaar liet Linssen Yachts zijn twee concurrenten Braden Europe
uit Heerlen en Oliver-Tolas Healthcare Packaging uit Venray achter
zich.

Lees meer

Admesy uit Ittervoort 19e plaats Fast50
ranking lijst 2014 Deloitte
Admesy uit Ittervoort is hard op weg om zijn ambities waar te maken.
CEO Steven Goetstouwers verovert met zijn jonge bedrijf uit Ittervoort
een negentiende plaats dankzij een omzetgroei van 722 procent in de
laatste vijf jaar.
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Lees meer

Tweede editie TEDx Roermond
op 12 december
Na de succesvolle editie van TEDx Roermond in 2013 vind op 12
december de tweede editie met als thema “Breaking bounderies” plaats
bij Oolderhof in Roermond.

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
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