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Kennispoort helpt (startende) ondernemers in Regio Zwolle kosteloos bij de ontwikkeling van nieuwe
ideeën en het op de markt brengen
van vernieuwende producten, diensten en processen.
Kennispoort wordt gefinancierd
door o.a. de gemeente Steenwijkerland, 21 andere regiogemeenten,
de provincies Overijssel, Drenthe,
Flevoland en Gelderland, onderwijsinstellingen in Regio Zwolle en bijdragen van samenwerkingspartners.
Kijk voor meer informatie
www.kennispoortregiozwolle.nl

