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Nieuws
MKB Midden-Limburg, op Zeeuws
Vlaanderen na, de financieel gezondste MKB
van Nederland
Dat blijkt uit de MKB Regio Top 40 die elk jaar door de Rabobank wordt
uitgegeven. Deze top 40 geeft antwoord op de vraag in welke
Nederlandse regio de economische kracht van het midden- en
kleinbedrijf (MKB) het grootst was. In de MKB Regio Top 40 staat
Midden-Limburg op de tweede plaats. De financiële gezondheid is ook
op de lange termijn goed, aldus de bank. Daarnaast scoren solvabiliteit
en liquiditeit hoog.

Lees meer

Zevende kastelenoverleg
Op 3 december vond in Brussel het zevende kastelenoverleg plaats
van Brainport 2020. Dit gebeurde in aanwezigheid van
eurocommissaris Frans Timmermans. Op de agenda stond het
informeren van de Europese commissie en Europarlementariërs over
de inbreng en de rol van Zuid-Nederland bij de vorming van het nieuwe
Europese industriebeleid.

Lees meer

Limburgse MKB-ondernemingen die actief
zijn in de maakindustrie krijgen extra
ondersteuning van LimburgMakers
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LimburgMakers is ontwikkeld door NV Industriebank LIOF, Kamer van
Koophandel en Provincie Limburg en wordt gezamenlijk uitgevoerd
door NV Industriebank LIOF en Kamer van Koophandel. Het is gericht
op het structureel versterken van het concurrentievermogen van de
Limburgse maakindustrie.

Lees meer

Keyport ambassadeur Henk van Houtum
benoemd tot bestuurslid Brainport 2020
commissie
Tijdens het kastelenoverleg op 3 december in Brussel is Keyport 2020
ambassadeur Henk van Houtum benoemd tot bestuurslid van de
Brainport 2020 commissie.

Lees meer

Laatste Keynote van 2014
Vandaag verscheen de laatste keynote van 2014. Op dinsdag 13
januari verschijnt de eerste editie van het nieuwe jaar. De keynote
verschijnt elke twee weken met een update van Keyport 2020
gerelateerd nieuws. Heeft u een interessant item voor de keynote?
Stuur het door naar info@keyport2020.nl.

Lees meer

Agenda
09-12-2014

Bekijk regelmatig onze agenda voor de laatste workshops en expert
classes
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
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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 Keyport 2020.
Wilt u geen e-mailing van Keyport 2020 meer ontvangen?
Schrijf u dan hier uit.
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