PROGRAMMA
19.00 uur Inloop met koffie/thee
19.15 uur Welkomstwoord en inleiding door
wethouder Derk Alssema van gemeente
Goes
19.25 uur Toelichting regelingen door
gedeputeerde Jo-Annes de Bat van
Provincie Zeeland
19.35 uur Toelichting op aanvraagtraject door
Michel Carol van Impuls Zeeland
19.45 uur Toelichting op ‘Werken aan uw
innovatievermogen’ door Saïd Akdim
van de Kamer van Koophandel
19.55 uur Best practice: vraaggesprek met
Bastiaan Krĳger van KV Techniek over
innovatiefinanciering in de praktĳk
20.10 uur Netwerkmarkt (1-op-1 tafelgesprekken)
21.15 uur Afsluiting

Uitnodiging:
MKB subsidie-roadshow op 2 juli!
Alles over subsidie- en financieringsmogelijkheden voor Zeeuwse ondernemers:
Provincie, gemeente, Impuls Zeeland en Kamer van Koophandel komen naar u toe!
Geachte ondernemers uit de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal,
Technologie verandert het speelveld in hoog tempo. Het is innoveren of uitsterven. Met kortere levenscycli van bedrĳven, snel
opkomende nieuwe technologieën en nieuwe business modellen die complete bedrĳfstakken transformeren, innoveren steeds
meer bedrĳven samen. Ondernemerschap viert daarbĳ hoogtĳ. Zeeland wil inspelen op deze snel veranderende trends en
ontwikkelingen door het ondersteunen en aantrekken van startups en innovatie aanjagen bĳ bestaande bedrĳven voor een
toekomstbestendige regio.
Wist u dat er ieder jaar miljoenen euro’s beschikbaar zĳn voor subsidies?
Als MKB-ondernemer kunt u een beroep doen op verschillende regelingen, zowel regionaal, nationaal als Europees.
In de meeste gevallen zĳn dit subsidies bestemd voor innovatie of duurzaamheid, maar er zĳn ook alternatieve vormen
van financiering mogelĳk.
Wĳ willen u graag informeren over de mogelĳkheden van het financieren van uw innovatie. Want door gebruik te maken van
de diverse regelingen en subsidies voor innovatieve projecten helpen we niet alleen uw bedrĳf vooruit, maar zetten we ook
Zeeland op de kaart! Innoveren vraagt iets van u als ondernemer en van uw mensen. Ook dit onderwerp en een concreet
aanbod om te werken aan uw innovatievermogen komen aan bod in het programma.
Na afloop van de toelichtingen is er volop ruimte om uw vragen of plannen 1 op 1 aan tafel met deskundigen van de betrokken
organisaties te bespreken.
Locatie:
Rabobank Oosterschelde, Livingstoneweg 13 in Goes
Wĳ nodigen u van harte uit hierbĳ aanwezig te zĳn! Wilt u zich aanmelden voor 27 juni via deze link.
Met hartelĳke groet,
Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland
Gerben Dĳksterhuis, burgemeester gemeente Borsele
Derk Alssema, wethouder gemeente Goes
Evert Damen, wethouder gemeente Kapelle

Anja Slenter-Jamar, wethouder gemeente Noord-Beveland
Kees Verburg, wethouder gemeente Reimerswaal
Dick ten Voorde, directeur Impuls Zeeland
Saskia Bosch, directeur dienstverlening Kamer van Koophandel

