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Meld u nu aan voor het Keyport 2020 Symposium op 14
april

Onder de titel “We maken het samen” organiseert Keyport 2020 op 14 april aanstaande
haar tweede symposium. Hier laat Keyport 2020 zien wat samenwerking tussen
bedrijfsleven, beleidsmakers en onderwijs in de praktijk oplevert. Waar liggen onze kansen
en hoe verzilveren we deze samen! Diverse lopende projecten presenteren hun plannen en
nodigen uit tot samenwerking. Naast inspirerende sprekers zoals de heren Theo Bovens en
Doekle Terpstra geeft ook het Solarteam Eindhoven, onlangs winnaar van de fameuze
Crunchie award (de Oscar in de technologie wereld) een toelichting op succesvol
samenwerken. Het symposium is op dinsdag 14 april 2015 van 16.00 tot 18.00 uur. Gevolgd
door een netwerkborrel tot 20.00 uur.

Informatie & inschrijven

Nieuws
Keyport 2020 groei regio
Brainport Eindhoven en Mainport Schiphol/Amsterdam lopen naar
verwachting in 2015 voorop in het economisch herstel van de
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Nederlandse regio’s. De Keyport 2020 regio profiteert van haar
gunstige ligging en scoort ook bovengemiddeld. Dit blijkt uit een
recente analyse van onderzoeksbureau Gerlof Rienstra.

Lees meer

OPZuid innovatiebevordering
subsidieregeling open per 1 april dit jaar
Het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid)
waarover we eerder informeerden gaat per 1 april dit jaar open. Bij de
twee tenders op het gebied van innovatiebevordering gaat het om een
bedrag van in totaal € 20 miljoen. Subsidieaanvragen zijn in te dienen
van 1 t/m 30 april 2015.

Lees meer

Leerlingen van MAVO in het GROEN! in top
10 van de regio met een uitvinding
Door deelname aan de uitvindwedstrijd ‘Yougi zoekt’ zijn twee
leerlingen van het CITAVERDE College in Nederweert met hun
uitvinding in de top 10 van de regio Zuid terecht gekomen. De
tassendrager, hun uitvinding, heeft opzien gebaard bij de jury.

Lees meer

Project in beeld; virtueel verzorgingshuis
Proteion Thuis heeft onder de noemer ‘Innoveren door Verbinden’ een
programma van initiatieven ontwikkeld op het vlak van wonen, welzijn
en zorg en wil hiermee een impuls geven aan innovatieve
kostenbesparend ontwikkelingen in de regio Keyport 2020 en NoordLimburg (werkgebied Proteion Thuis) in samenwerking met
ketenpartners. Het project ‘Virtueel Verzorgingshuis’ maakt deel uit van
het overkoepelende programma ‘Innoveren door Verbinden’.

Lees meer

Innovatie in agribusiness, maak gebruik van
de GreenBrains kennisvoucher!
Innovatie en ontwikkeling gaan niet vanzelf! Daarom biedt GreenBrains
voor MBK bedrijven in Regio Keyport 2020 en Greenport Venlo, door
middel van het inzetten van de GreenBrains voucher, extra
ondersteuning om onderzoeks- en ontwikkelcapaciteit in te kopen bij
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Fontys Hogescholen Venlo, HAS Hogeschool, Wageningen UR en
CITAVERDE Bedrijfsopleidingen. Het betreft een stimuleringsbijdrage.

Lees meer

Indienen innovatieve ideeën kan tot 15
maart!
Een innovatieve ondernemer staat elke dag op met tenminste één
nieuw idee. Een plan dat zijn onderneming kan laten groeien. Een plan
dat de Keyport 2020 regio weer een stapje verder brengt in haar missie
om in 2020, samen met de Brainport 2020-regio’s, tot de top-3 van de
meest innovatieve regio's van Europa te horen.

Lees meer

Limburgse havengemeenten waaronder vier
Keyport 2020 gemeenten slaan handen
ineen
Om de strategische achterlandpositie van Limburg te behouden en te
versterken gaan de Provincie Limburg en de tien Limburgse
havengemeenten nog nauwer samenwerken. De vier jaar geleden
gesloten intentieverklaring van de zogeheten Blueports Limburg deze is
op 4 maart jl. omgezet in een samenwerkingsovereenkomst.

Lees meer

Aanvraag Europese subsidie voor
spoorverbinding België-Weert
Maandag 2 maart is er een belangrijke stap gezet in de realisering van
de openstelling van het spoortraject Weert-Hamont-Antwerpen. Op het
perron van station Weert heeft Gedeputeerde Van der Broeck samen
met de burgemeesters van Weert, Neerpelt, Hamont, Kinrooi en
Cranendonck symbolisch de oude dienstregeling uit 1884 WeertHamont-Antwerpen onthuld. Hiermee maakte hij het plan bekend om
grensoverschrijdende spoorverbindingen mogelijk te maken en te
verbeteren.

Lees meer

Agenda
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In de Keyport 2020 regio vinden regelmatig interessante bijeenkomsten
plaats waarop wij u willen attenderen. Deze bijeenkomsten leveren een
bijdrage aan de Keyport 2020 doelstellingen.

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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