Uitnodiging
kick-off event

21 februari 2017

’s-Hertogenbosch

Food Pro·tec·ts
Food Pro∙tec∙ts staat voor Food production technologies for trans-boundry networks en is ontwikkeld om
technologische innovatie van hoogste kwaliteit naar
het hart van het Duitse en Nederlandse bedrijfsleven
te kunnen brengen. In het project werken ondernemers uit beide landen met innovatie deskundigen in
verschillende technologische innovatieclusters samen, om nieuwe technologieën te ontwikkelen en
te leren hoe deze gebruikt kunnen worden.
Het project heeft een looptijd van vier jaar. De in
totaal 18 projectpartners zijn in zeven verschillende innovatieclusters georganiseerd en beschikken over een budget van bijna 10 miljoen euro. De
thematische speerpunten liggen op de volgende
vraagstukken: het verbeteren van de consumentenbescherming en -voorlichting, het verminderen van
water- en voedingsverspilling binnen de productie,
het vergroten van diergezondheid en -welzijn en het
opsporen van nieuwe mogelijkheden om uit biomassa nieuwe producten van hoge kwaliteit te maken.

www.foodprotects.eu

Lead Partner:

GIQS e.V.
Boschstraße 16
D-47533 Kleve
+49 2821 894-4034
info@giqs.org
www.giqs.org

www.deutschland-

-nederland.eu

Programma
09.30 Ontvangst, registratie en koffie
10.00

Begroeting
Provincie Noord-Brabant

10.10

Introductie
Dr. Oliver Breuer, GIQS e. V.

10.20

Presentatie van de clusters
5 x 20 min

12.00

Samenvatting
Dr. Oliver Breuer, GIQS e. V.

12.30

Lunch

14.00

Sessies werkgroepen

16.00

Afsluiting

Uitgenodigd zijn alle projectpartners en vertegenwoordigers van de co-financiers en het programmamanagement.
Aan het evenement zijn geen deelnamekosten
verbonden.
De voertalen tijdens het evenement zijn Duits,
Nederlands en Engels.
Wij verzoeken u zich tot uiterlijk 15 februari 2017
per email (info@giqs.org) aan te melden.

Regionaal Programmamanagement:

Euregio Rhein-Waal
Emmericher Straße 24
D-47533 Kleve
+49 2821 7930-0
info@euregio.org
www.euregio.org

Utrecht

’s-Hertogenbosch
Breda

Eindhoven

Provinciehuis Noord-Brabant · Brabantlaan 1 · 5216 TV ’s-Hertogenbosch
Tilburg

Met de auto:
Het provinciehuis ligt vlakbij afslag 22 (St. Michielsgestel) aan de A2.
Met het openbaar vervoer:
Vanaf het Centraal Station ´s-Hertogenbosch is het provinciehuis per bus te
bereiken in circa 10 minuten (buslijnen 11, 1, 306 en 159).

Project partners

Co-financiers

Mede mogelijk gemaakt door het INTERREG-programma Deutschland-Nederland:
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