
Schrijf je uiterlijk 9 september 2019 online in.
Kijk op www.go-nh.nl/techport2019 voor meer informatie.

De Techport Challenge Maakindustrie 2019 is een samenwerking tussen 
Techport, Rabobank, IJmond Samenwerking, GO!-NH, provincie Noord-
Holland en Innomics Enterprise Accelerator.

Doe mee met de Techport 
Challenge Maakindustrie 2019

Techport organiseert een Innovation Challenge gericht op maak- en 
onderhoudsindustrie. We dagen innovatieve MKB-bedrijven,  startups, 
scale-ups en innovatie teams van kennisinstellingen en multinationals 
uit om innovaties en oplossingen (verder) te ontwikkelen om de 
maakindustrie in de IJmond en Noord-Holland smarter te maken. Voor 
de winnaar van deze Innovation Challenge stellen Techport en Rabobank 
de deelname aan een intensief innovatieprogramma beschikbaar: 
GO!-NH/Techport Accelerator. Ook ontvangt het winnende team  
€ 1.500,- startkapitaal. 

Wat levert je dit op?
Deelname aan het programma levert je veel op. Naast alle voordelen 
van het GO!-NH Accelerator programma biedt deze Challenge extra 
mogelijkheden:
•  € 1.500,- stimuleringsbijdrage  om jouw innovatie verder te ontwik-

kelen. De deelnemers dienen zelf ook minimaal € 500,- te besteden 
aan de ontwikkeling van de innovatie, de marktvalidatie of een andere 
vorm van expertise of technologie.

• Je hebt een gevalideerd idee dat getoetst is aan de markt.
•  Je creëert innovatieve producten en diensten voor een moderne maak-

industrie, die partners en klanten echt willen hebben.
•  Je zoekt en vindt sneller en meer gefocused een herhaalbaar en schaal-

baar businessmodel.
•  Je krijgt toegang tot een netwerk van aansprekende bedrijven en 

experts vanuit Techport, Rabobank en in deze regio op het gebied van 
maak en smart maintenance.

• �Je�kunt�mogelijk�aansluiten�op�verdere�financiering�van�onder�andere�
de provincie Noord-Holland en in de regio IJmond.
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Programma Techport Challenge 2019

Inschrijving van deze editie van de Techport Challenge is uiterlijk  
9 september 2019 om 23.59 uur. De beste of meest veelbelovende 
5 teams worden uitgenodigd voor de Selectie Dagen van GO!-NH/
Techport Challenge op 25, 26 en 27 september 2019. Minimaal één team 
(of mogelijk twee teams) wordt als winnaar geselecteerd. Ook ontvangt 
dit winnende team € 1.500,- startkapitaal van Rabobank. Het winnende 
team van de Techport Challenge vormt samen met de 10 geselecteerde 
teams vanuit GO!-NH en de andere challenges een groep van innovators 
die de GO!-NH Accelerator ondergaan. Tijdens de Accelerator krijgen de 
teams ondersteuning van coaches en experts en doorlopen een intensief 
programma van workshops en deepdives. 

Thema’s Techport Challenge 
Maakindustrie 2019
Innovaties die ons helpen meer toekomstbestendig en circulair te worden, 
kunnen zich richten op verschillende thema’s binnen dit vraagstuk:
- Circulaire oplossingen
- Smart industry (ICT oplossingen in productieprocessen)
- Toepassing van big data in productieprocessen
- Smart maintenance
- Slimme meet- en testopstellingen
- Innovatieve samenwerkingsmodellen
- Nieuwe businessmodellen (van producten naar diensten)

Over Techport
In 2030 is Techport dé excellente economische regio van de Nederlandse 
maak- en onderhoudsindustrie. Om dat te bereiken creëert zij een sterk 
regionaal ecosysteem van ondernemers, onderwijs en overheid die 
samenwerken om tot een toekomstbestendige en duurzame maak- en 
onderhoudsindustrie in de Metropoolregio Amsterdam te komen, met 
de IJmond als de kern. Techport werkt met haar partners samen aan een 
gezonde arbeidsmarkt, een actueel en uitdagend opleidingsaanbod en 
voldoende talent. Het zorgen voor synergie en samenhang is de kerntaak 
van Techport.

Meer weten?
Kom langs tijdens de Techport Challenge kickoff in samenwerking 
met Techport, Rabobank IJmond en haar partners. Ook krijg je meer 
informatie, inspiratie en ervaringen tijdens de vele andere GO!-NH 
introductie bijeenkomsten op verschillende locaties in de IJmond en 
Noord-Holland. Voor meer informatie, en events: zie www.go-nh.nl en 
www.go-nh.nl/Techport2019, aanmelden via eventbrite of neem contact 
op met het GO!-NH team.

www.go-nh.nl/techport2019

1 mei 2019
Inschrijving 
geopend

9 Sep 2019
Inschrijving 
gesloten

25-27 Sep 2019
Selectiedagen 

7 Okt 2019
Start GO!-NH 
accelerator
programma

16 Jan 2020
GO!-NH 
Demo Day


