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Nieuws
Save the date: Symposium Keyport op 14
april
Op 14 april vindt vanaf 16.00 uur het tweede Keyport 2020 symposium
plaats. Tijdens dit symposium leggen we de verbinding tussen het
Keyport gedachtegoed, de projecten en de projectideeën waarnaar wij
op zoek zijn. Dit doen we omdat we geloven dat de Keyport regio
gebaat is bij sterke samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en
overheid. Een prachtig voorbeeld van een succesvolle samenwerking is
het solar team Eindhoven.

Lees meer

Keyport project: GreenBrains
Elke keynotes zetten we een Keyport project in de schijnwerpers. We
laten zien wat het project behelst en hoe u hier uw voordeel mee kan
doen. Deze keer gaat het om het nieuwe Keyport 2020 project
GreenBrains. GreenBrains ontsluit toepasbare kennis en kunde voor
ondernemers.

Lees meer

Provincie ondersteunt aanpak
techniekonderwijs Noord- en Midden-Limburg
Het techniekonderwijs in Noord- en Midden-Limburg wordt actief
heringericht. Scholen van verschillende opleidingsniveaus gaan nog
beter met elkaar én met het bedrijfsleven samenwerken. Ook wordt
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stevig ingezet op het verhogen van de instroom in de techniek. De
Provincie Limburg onderkent, vanuit het Techniekplan Limburg, het
belang van goed georganiseerd technisch onderwijs en ondersteunt de
doorontwikkeling van dit herinrichtingstraject met 1 miljoen euro.

Lees meer

Save the Date – 24 maart Havendag voor
Noord- en Midden - Limburg
De Antwerpse haven versterkt haar aanbod voor Nederlands Limburg.
Benieuwd naar hoe de Antwerpse haven haar aanbod voor uw regio
versterkt? Neem dan deel aan de Havendag voor Noord- en MiddenLimburg. Dit is een gezamenlijk initiatief van EVO, SMART Logistics
Center Venlo, het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de
koepelfederatie van logistieke dienstverleners in de Antwerpse haven,
Alfaport.

Lees meer

Regionale voorlichtingsbijeenkomsten
Europees innovatieprogramma OPZuid 20142020
De provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant hebben in
samenwerking met het Rijk een innovatieprogramma opgesteld om de
Zuid-Nederlandse economie een boost te geven: het Operationeel
Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid). Een groot deel van
de financiering van het programma is afkomstig uit het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling. Naast Europa dragen ook de zuidelijke
provincies en het Rijk bij.

Lees meer

Kick off FIR-voucherproject voor
Maakindustrie
Op 24 februari van 15:00 tot 18:00 uur organiseert het LIOF bij het FIR
in Aachen, Duitsland een kick off voor een nieuwe voucherregeling
speciaal voor de maakindustrie. Via deze regeling krijgen zeven
Limburgse bedrijven de mogelijkheid om kennis en ondersteuning van
het FIR een praktijkgericht onderdeel van de RWTH te Aken.

Lees meer

Agenda
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09-032015

Informatieavond: Wat betekent 3D printen voor de hoogwaardige
maakindustrie?
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 Keyport 2020.
Wilt u geen e-mailing van Keyport 2020 meer ontvangen?
Schrijf u dan hier uit.
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