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Stedelijk vervoer in 2025 emissievrij

Stedelijk vervoer in de Metropoolregio Amsterdam in 2025 emissievrij, dat
is ons doel. Heb jij ideeën over de toekomst van mobiliteit in onze regio en
wil je actief met ons meedenken, kom dan op 10 juni naar de Kickoff
Mobiliteit.

Winnaars prijsvraag
digitale economie

Energiezuiniger huis?
Vraag subsidie aan!
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digitale economie naar een

Europese subsidie.

hoger plan tillen.

Maandag 6 juni: Kick
off Gezondheid

Meld je aan voor
onze Catch Up

Op 6 juni, in de eHealth week,

Met de uitdaging Talent voor de

presenteert de Board de

Toekomst anticiperen we op deze

propositie van de Metropoolregio

vierde industriële revolutie: we

Amsterdam en laten 10

willen de arbeidsmarkt van onze

innoverende partijen in

regio de meest adaptieve van

gezondheid zien hoe zij

Europa maken. Praat met ons

bijdragen aan een gezonder

mee tijdens de Catch Up op 24

leven.

juni.

3 juni

10 juni

WorldTalks &Co

Kickoff Mobiliteit

6 juni

13 juni

Cross Media Café
6 juni

Kickoff Gezondheid
7 juni

Startupdag2Scaleup dag
7 juni

BREIKERScafé
7 juni

Roadshow MIT

Groots Amsterdam
15 juni

MRA en Europa: inzicht in
innovatie
16  17 juni

Health Enterprise Hub
20 juni

Mix&Match
21 juni
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7  10 juni

Connected Citizens Summit

Smart City Event
9 juni

24 juni

Catch Up

eHealth Competition

13 18 november

Save the Date: missiereis India

Welcome on Board
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