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Nieuws
Keyport 2020 Symposium 14 april
Op 14 april vindt vanaf 16.00 uur het tweede Keyport 2020 symposium
plaats. Tijdens dit symposium leggen we de verbinding tussen de
Keyport 2020 ambities, de projecten en de projectideeën waarnaar wij
op zoek zijn. Dit doen we omdat we geloven dat de Keyport 2020 regio
gebaat is bij sterke samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en
overheid. Ook u kunt voordeel behalen uit een samenwerking met
Keyport 2020. Hoe? Kom naar het symposium en hoor welke
uitgebreide mogelijkheden er zijn. Wilt u het ook samen maken in
Keyport 2020? Meld u dan nu aan!

Lees meer

Gemeente Cranendonck sluit zich aan bij
Keyport 2020
Tijdens de gemeenteraad vergadering van 3 februari jl. Keyport 2020
heeft de Brabantse gemeente Cranendonck zich uitgesproken voor een
samenwerking met Keyport 2020. De gemeenteraad ziet duidelijke
kansen en meerwaarde voor de gemeente Cranendonck door deze
aansluiting.

Lees meer

Meld u tot en met 1 maart aan voor een
Greenbrains Kennisvoucher!
U wilt als ondernemer voorop lopen en uw marktpositie versterken?
GreenBrains kan u daarbij van dienst zijn! Greenbrains is een project
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ondersteund door Keyport 2020 waarbij de ondernemer gebruik kan
maken van de toepasbare kennis en kunde van onderzoeks- en
onderwijsinstellingen op het gebied van Food, Fresh, Flowers &
Logistiek.

Lees meer

Nieuwe projecten van start binnen Keyport
2020
Na een succesvolle pilot in 2014 kunnen vanaf april 2015 ondernemers
in de Keyport 2020 regio gebruik maken van de Limburgse
Versnellingstafels. Het doel achter deze versnellingstafels is om in
samenwerking met collega ondernemers en met behulp van een expert
een idee uit te werken tot een uitvoerbaar business plan. Indienen van
innovatieve ideeën kan tot 15 maart!

Lees meer

Gemeente in de spotlight: Maasgouw
Gemeente Maasgouw is een middelgrote gemeente die op 1 januari
2007 is ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige gemeenten
Heel, Maasbracht en Thorn. Maasgouw kent 10 kernen en is één van
de weinige gemeenten die zowel de west- als oostoever van de Maas
bestrijkt.

Lees meer

Bijeenkomst over WBSO/RDA op 21 april in
Roermond
Wilt u uw Research & Development-kosten verlagen? Kom dan naar de
voorlichtingsbijeenkomst op 21 april in Roermond over de regeling
WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en de regeling
RDA (Research en Development Aftrek). Iedereen die deze
bijeenkomst heeft bijgewoond, kan hierna eenvoudig een WBSO (en
RDA) aanvraag indienen.

Lees meer

Schrijf u nu in – 24 maart Havendag voor
Noord- en Midden - 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
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Center Venlo, het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de
koepelfederatie van logistieke dienstverleners in de Antwerpse haven,
Alfaport.

Lees meer

Innovatiehuis MKB Keyport 2020: Duurzame
innovatie in Keyport 2020 leidt tot landelijk
succes
Op 5 februari jl. hebben ruim 50 ondernemers uit het MKB een bezoek
gebracht aan het nieuwe kantoorgebouw van machinebouwer Geelen
Counterflow in Haelen. Dit “energie-plus” kantoor is onlangs
uitgeroepen tot het meest duurzame kantoorgebouw van Nederland!

Lees meer

Agenda
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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