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tuinbouwsector

Digitalisering van de 
Tuinbouw

Energietransitie en de 
gebouwde omgeving

Digitalisering

Klimaat

Verduurzaming voor de 
maak- en onderhoudsketen 
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havens en havengebieden 
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binnen de agrarische sectorEen Brabantse impuls op 
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circulair denken

Digitalisering breed 
MKB & CybersecurityTerugdringen tekort ICT’ers 

voor het mkb
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Groene transitie rond 
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chemie en food
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NGF KAART
Wil je een leidende rol toegewezen 
krijgen voor de vorming van één van 
de gevraagde ecosysteem-pps’en? Vul 
dan dit formulier voor 6 juli 17.00 uur 
in namens je individuele pps of namens 
het consortium van pps’en dat je al hebt 
gevormd. Andere partijen (bijv. een pps die 
niet voldoet aan de criteria, bedrijven of 
overige geïnteresseerden) die denken een 
grote bijdrage te kunnen leveren aan de 
genoemde regionale prioriteiten binnen de 
op te richten ecosysteem pps kunnen dit bij 
ons kenbaar maken. Geef daarbij gelijk aan 
bij welke provinciale uitdaging je een flinke 
bijdrage kan leveren.

Een aantal prioriteiten bevatten 
extra informatie. Ga met je muis 
over de thema’s om de informatie 
te kunnen lezen.

https://www.wijzijnkatapult.nl/aanmeldformulieren/aanmeldformulier-ecosysteem-pps/
https://www.wijzijnkatapult.nl/aanmeldformulieren/aanmeldformulier-ecosysteem-pps/
mailto:hallo@wijzijnkatapult.nl?subject=Interesse%20Groeifonds%20kenbaar%20maken
mailto:hallo@wijzijnkatapult.nl?subject=Interesse%20Groeifonds%20kenbaar%20maken
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