
Subsidie voor innovatieve projecten in Noordoost-Fryslân
Projecten die bijdragen aan de economische groei, regiomarketing, innovaties in de bouw- en
metaalsector, de versterking van het technisch beroepsonderwijs, de stimulering van
werkgelegenheid en de overgang naar een duurzame landbouwsector in Noordoost-Fryslân
komen in aanmerking voor de subsidie Versnellingsagenda. Subsidies tot en met €5.000,- kunnen
het gehele jaar door aangevraagd worden. Voor subsidies boven €5.000,- wordt de regeling
jaarlijks in januari, mei en september opengesteld. 

Voor ondernemers   Voor onderwijs   Voor overheden

Meer informatie subsidie t/m 5.000 euro

Meer informatie subsidie boven 5.000 euro

https://www.linkedin.com/company/qop-noordoost-frysl%C3%A2n/?viewAsMember=true
https://twitter.com/qop_nof
https://qop.nl/
https://www.noardeast-fryslan.nl/subsidie-tot-en-met-eu-5000
https://www.noardeast-fryslan.nl/subsidie-vanaf-eu-5000


Mei-inoar meitsje wy
der in sterke regio fan!

Zoet op Zout ontvangt
subsidie uit de
Versnellingsagenda
Het project Zoet op Zout heeft tijdens de
eerste openstelling van de subsidieregeling
Versnellingsagenda in juli een aanvraag
gedaan voor onderzoek naar verzilting. Op 29
september werd ruim 300.000 euro
toegekend aan Zoet op Zout. Verder lezen...

3D-printers in de klas in
Noordoost-Fryslân
Met subsidie uit de Versnellingsagenda aan
Kennislab Noordoost Fryslân hebben acht
scholen van PCBO Tytsjerksteradiel een 3D-
printer aan kunnen schaffen. Vanaf oktober
krijgen de leerlingen les in het bouwen en
programmeren van de printer. Verder lezen...

Kenniskringen van Fjildlab
worden verder ontwikkeld
In Fjildlab zijn al veel van de relevante
agrarische netwerken betrokken. Het Fjildlab
werkt in acht kenniskringen samen met
(agrarische) ondernemers, kennisinstellingen
en overheden aan een circulaire en
duurzame landbouwsector. Met een bijdrage
uit de Versnellingsagenda wordt de
basisstructuur voor Fjildlab gerealiseerd.
Meer info...

Educatiefaciliteiten voor
ondernemers en onderwijs bij
Bowinn
Met een bijdrage uit de Versnellingsagenda
en cofinanciering door Bouwgroep Dijkstra
Draisma en de Rabobank is de inrichting voor
een scrum en presentatieruimte (voor
lesgeven) en communicatiefaciliteiten bij
Bowinn mogelijk gemaakt. In deze fysieke
testlocatie wordt kennis gedeeld en kunnen
nieuwe productieprocessen, producten en

https://qop.nl/zoet-op-zout-ontvangt-subsidie-uit-regiodeal-versnellingsagenda/
https://www.rtvnof.nl/3d-printers-in-de-klas/
https://fjildlab.nl/


concepten van en voor MKB-bedrijven gericht
op industrieel en circulair bouwen worden
getest en gepresenteerd. Meer info...

Hoe werkt de Versnellingsagenda?
Klik op de afbeelding om te vergroten

Onze programmamanagers adviseren, ondersteunen en
denken mee!
Qop heeft als doel projecten versnellen door aanjagen, verbinden en activeren. Het team
van Qop kijkt of het projectidee inhoudelijk past binnen de Versnellingsagenda. De
programmamanagers van Qop bieden ondersteuning, adviseren en denken mee over
projectideeën voor de regio. De programmamanagers zijn actief op meerdere
expertisegebieden en adviseren bij de aanvraag en uitwerking van het project. 

Eltsenien oan de
slach!

Webinar 27 oktober: Een leven
lang ontwikkelen

Ik heb een projectidee voor Noordoost-Fryslân >>

https://bowinn.nl/
https://qop.nl/wp-content/uploads/2020/10/Def.-infographic-Versnellingsagenda-Qop.pdf
mailto:info@qop.nl


Hoe houd je jeugd in de regio? Hoe
organiseer je innovatieve leeromgevingen en
hoe zorg je voor een goede aansluiting van
bedrijfsleven op onderwijs? In dit webinar laat
de Achterhoek zien hoe de samenwerking
voor de thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt
is opgezet. Ook programmamanager Marjan
van der Feen vertelt hoe ondernemers,
onderwijs en overheden op dit gebied
samenwerken in Noordoost-Fryslân.
Aanmelden kan via het platform 'Kracht van
de regio'.

Webinar 24 november:
Wendbaar Vakmanschap
In een wereld die constant verandert, moet je
flexibel en wendbaar blijven. Als bedrijf, als
school, als werknemer, als student. Waarom
is dit belangrijk en hoe pak je dit aan? Qop
organiseert in samenwerking met WVLO het
webinar waarin we dit bespreken. Binnenkort
komt meer informatie beschikbaar. Houd
onze social media kanalen hiervoor in de
gaten en noteer de datum in de agenda!
Alvast aanmelden? Dat kan door een mail
met je gegevens te sturen naar
communicatie@qop.nl.

NL leert door: gratis
ontwikkeladvies vanaf 1
december
De overheid maakt vanaf 1 december 2020
geld vrij voor 50.000 nieuwe loopbaan
ontwikkeladviezen. Vanaf dat moment
kunnen werknemers, zelfstandigen en
werkzoekenden kosteloos een
ontwikkeladvies volgen bij een
loopbaanadviseur. Een mooie manier om
richting te geven aan de loopbaan en ambitie
van jezelf of je medewerkers in het kader van
duurzame inzetbaarheid en een leven lang
leren. Meer info...

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte >

https://www.krachtvanderegio.nl/programmaonderdelen/event/f6b24daf/
https://www.wvlo.nl/nl/wvlo.htm
mailto:communicatie@qop.nl?subject=Aanmelden%20webinar%20Wendbaar%20Vakmanschap%2024%20november
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/now-nl-leert-door
http://eepurl.com/hb-YvT


 
Contact 

Qop - Haadwei 51A - 9104 BC Damwoude 
E-mail: info@qop.nl  

Telefoon: 0511-76 00 09 
 

Nieuwsbrief 
Aanmelden of uitschrijven voor de Qop-nieuwsbrief. 

 

mailto:info@qop.nl
http://eepurl.com/hb-YvT
https://qop.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=a6e4b951d32433cb5d68523ff&id=d30c0bfcbc&e=[UNIQID]&c=d23c2836bd

