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Nieuws
Samenwerking Ondernemersklankbord en
Innovatiehuis MKB Keyport 2020
Op 2 oktober 2014 hebben Ondernemersklankbord (OKB) en
Innovatiehuis MKB Keyport 2020 een samenwerkingsovereenkomst
gesloten. De samenwerking tussen beide partijen houdt concreet in dat
het Ondernemersklankbord lid wordt van de kenniskring van het
Innovatiehuis MKB Keyport 2020 gedurende de periode van 1 oktober
2014 tot en met 31 augustus 2016.

Lees meer

Twee bedrijven uit Keyport regio in de top 10
Gazellen Financieel Dagblad
Op dinsdag 25 november vindt bij Bouwbedrijf Van de Ven te Veghel
de uitreiking plaats van de 11e FD Gazellen Awards 2014 in NoordBrabant en Limburg. Tijdens dit evenement maakt men de complete
lijst van snelst groeiende ondernemingen in Noord-Brabant en Limburg
bekend.

Lees meer

Limburg Magnet
Het Project Limburg Magnet informeert studenten over gunstige
baanperspectieven in Limburg. Het doel hiervan is het binden, boeien
en gericht benutten van jong talent voor de Limburgse arbeidsmarkt.
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Lees meer

Keyport 2020 verkent samenwerking met het
Holland Expat Center South
Het Holland Expat Center South zet zich in voor een soepele en snelle
instroom van hoogopgeleide migranten en hun gezinnen in ZuidoostNederland.

Lees meer

InnovAward 2015
Ook in 2015 kunnen Limburgse ondernemers en uitvinders met een
innovatief idee weer meedingen naar de InnovAward. De InnovAward
wordt tweejaarlijks uitgereikt aan maximaal vijf winnaars en bedraagt €
30.000 per winnaar.

Lees meer

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

www.keyport2020.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.

@keyport2020

www.keyport2020.nl

Productie en distributie van deze nieuwsbrief worden verzorgd door Buro Beeldvang en Keyport2020.
Wilt u geen e-mailing van Keyport2020 meer ontvangen?
Schrijf u dan hier uit.
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