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Indien u deze mail niet goed kunt lezen, klik hier.

Juni 2016

connecting innovators
Board lanceert 'Routekaart Europese
samenwerking'

Vacatures

Business Connector Mobiliteit
(sluit op 25 februari)

Blog: Aansluiting
arbeidsmarktonderwijs
De Board heeft een routekaart opgesteld voor ambtenaren uit de
Metropoolregio Amsterdam (MRA) die Europees willen gaan
samenwerken. Wil je vanuit jouw gemeente Europese stappen gaan
zetten? Of trek je vanuit je gemeente een van de MRA Europa
onderwerpen (gebouwde omgeving, circulaire economie duurzame
energie, smart mobility, open en big data, eHealth)? Zet dan met
ons die stap naar Europees succes!
Lees meer >

In deze blog lees je hoe wij samen
met onze partners werken aan een
betere aansluiting tussen de

Ga mee op missiereis 'Smart Lighting' naar
Baltimore

arbeidsmarkt en het onderwijs in de
Metropoolregio Amsterdam.
Lees meer >

Amsterdam Trade organiseert een missiereis
naar Baltimore, die eind maart zal
plaatsvinden en volledig in het teken staat

Agenda

van 'smart lighting'. Deze missie biedt expert
meetings, uitdagende seminars en
verschillende bedrijfsbezoeken. Let op:
aanmelden voor de missiereis kan tot 26
februari!
Lees meer >

Houd onze agenda in de gaten
voor het laatste overzicht van

Wint jouw idee de Nationale Zorginnovatieprijs?

events in de regio die je niet
mag missen!
IamExpat Fair 2016
5 maart 2016
Circulair Startup Café

http://public1.tripolis.com/preview?51CwlqevrAD5v6w94O5gnHdieOXqjBv4s85WKv1CNbfPPNzzbrGmFbBP0_V6p3cw
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Heb jij de ultieme oplossing voor de zorg?
Dan heeft zorginnovatie.nl een mooie kans
voor je. Doe mee met de Nationale
Zorginnovatieprijs en maak kans op €
15.000! Gezocht wordt naar de meest
kansrijke en schaalbare zorginnovatie, en
aanmelden kan tot uiterlijk 1 maart. De prijs
wordt uitgereikt op 17 maart 2016, tijdens
het Health Valley Event.

8 maart 2016
Coffee & Data: Forensic
Intelligence meets Data Science
11 maart 2016
Mix & Match: Logistiek
16 maart 2016
Health Valley Event
17 maart 2016

Lees meer >

Wethouder Ollongren opent Online DataLab
Op 15 februari opende wethouder Kajsa
Ollongren het nieuwe DataLab, een unieke
plek waar de gemeente Amsterdam samen
met kennisinstellingen, organisaties en
bedrijven data gaat verzamelen en delen. Dit
initiatief sluit goed aan op de uitdaging
Digitale Connectiviteit, waar de Board op
inzet.
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Lees meer >

Meer nieuws:
Samenwerking maakt Foodsector tot een succes
Haarlem Digiproofste Stad van Nederland 2015
Groen licht: samen naar het ecomatras
Verkeersproef rond evenementen in Arenagebied
Forever Young: Ontwerpen aan continue innovatie binnenstad
Amsterdam genomineerd voor European Capital of Innovation Award
Innovatieplatform Amsterdam Green Campus officieel gestart

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt met steun van het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Service
Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Afmelden voor deze nieuwsbrief
Emailadres of andere gegevens wijzigen
Deze nieuwsbrief aan iemand doorsturen
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