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Universiteit Utrecht en UtrechtInc krijgen
financiering voor duurzame startups
Subsidie van Lokaal Economisch Fonds Utrecht

De  en bedrijfsincubator  hebben het

initiatief genomen om extra capaciteit vrij te maken voor meer duurzame

startups bij UtrechtInc. Met de toekenning van de aanvraag voor een

LEF-subsidie van het  is dit nu mogelijk.

De Universiteit Utrecht en UtrechtInc hebben 7 oktober een financiering

van € 600.000 ontvangen.

Universiteit Utrecht UtrechtInc

Lokaal Economisch Fonds Utrecht

De Universiteit Utrecht en UtrechtInc trekken met dit

duurzaamheidsprogramma samen op om in maatschappelijk,

economisch en sociaal opzicht een actieve bijdrage te leveren aan een

gezonde leefomgeving.
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De creatieve plek voor duurzame startups zal begin 2016 gehuisvest

worden bij UtrechtInc op het Utrecht Science Park. De incubator krijgt in

de noordvleugel 600 m2 aan extra ruimte voor het cre ren van

duurzame startups. Met de naam  wordt verwezen naar

de geboorteplek van succesvolle bedrijven zoals  en . (zie

foto/video hieronder)
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UtrechtInc directeur : “De Garage is een platform waar

niet alleen wij onze duurzaamheidsprogramma’s uitvoeren. Ook partners
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activiteiten en startups samen.”

In de UtrechtInc Garage vinden studenten, onderzoekers en (startende)

bedrijven elkaar om nieuwe duurzame oplossingen te bedenken. De

maatschappelijke vraagstukken zijn afkomstig van bedrijven en

overheden. Daarnaast komt er een co-working space waar die idee n tot

concrete projecten en bedrijven worden gerealiseerd.

“De complexe uitdagingen van vandaag, vragen om creatieve

oplossingen en ondernemerschap. Impactvolle idee n ontstaan vooral

wanneer je bereid bent om samen te werken en breder te kijken dan je

eigen vakgebied”, benadrukt Marjan Oudeman, voorzitter van het college

van bestuur van de Universiteit Utrecht.

Investeren in werkgelegenheid

In totaal wil UtrechtInc met dit programma 30 nieuwe duurzame

bedrijven cre ren. Dit moet op termijn leiden tot zeker 150 nieuwe

banen. , wethouder Economische Zaken Utrecht:

“Investeringen in UtrechtInc hebben eerder tot toename van de

werkgelegenheid geleid. Ik ben blij dat we dit voort kunnen zetten.”

Jeroen Kreijkamp

Lees ook: 
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OVER UTRECHTINC

Business incubator UtrechtInc accelerates the growth of early stage (IT) startups

during their first years of existence. We have created an ecosystem for startups

to build innovative products, develop teams, attract funding and grow a

successful business. Since 2009 we have supported and guided over 100

startups in Utrecht.

Come and meet us!

Answers & Advice

Coffee2gether
Networking & Fun

Drinks2gether
Coworking space

Open Office
Program

Pressure Cooker
Funding

Rabo Pre-seed

http://utrechtinc.nl/aanmelden/rabo-pre-seed-fonds/
http://utrechtinc.nl/aanmelden/
http://utrechtinc.nl/startup-support/open-office/
http://utrechtinc.nl/aanmelden/drinks2gether/
http://utrechtinc.nl/aanmelden/
http://www.nrcq.nl/2015/04/20/hoe-de-garage-de-silicon-valley-versie-van-de-american-dream-werd
https://www.linkedin.com/pub/jeroen-kreijkamp/0/58b/303


UtrechtInc

Over ons

Team

Contact

Startup Support

Dit bieden wij jou!

Wat betaal jij

Wie zoeken wij

Studentondernemer

Aanmelden

Coffee2gether

Rabo Pre-seed Fonds

Network

Startups

Graduates

Mentors

Partners

Vrienden van

Startup Deals

Resources

News

Blog

Events

Founding partners

p 030-253 6169 m info@utrechtinc.nl T @utrechtinc r RSS feed

© 1998 - 2014 UtrechtInc 

Handcrafted by Luyfel

http://utrechtinc.nl/
http://www.luyfel.nl/
http://utrechtinc.nl/feed/
http://twitter.com/utrechtinc
mailto:info@utrechtinc.nl
tel:030-253%206169
http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/utrecht/
http://www.provincie-utrecht.nl/
http://www.utrecht.nl/
http://www.utrechtholdings.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez
http://www.utrechtvalorisationcenter.nl/
http://www.umcutrecht.nl/zorg/
http://www.hu.nl/
http://www.uu.nl/Nl/Pages/default.aspx
http://utrechtinc.nl/events/
http://utrechtinc.nl/news/blog/
http://news.utrechtinc.nl/index.html
http://utrechtinc.nl/deals/resources/
http://utrechtinc.nl/deals/
http://utrechtinc.nl/network/vrienden-van/
http://utrechtinc.nl/network/partners/
http://utrechtinc.nl/network/mentors/
http://utrechtinc.nl/network/graduates/
http://utrechtinc.nl/network/startups/
http://utrechtinc.nl/network/
http://utrechtinc.nl/aanmelden/rabo-pre-seed-fonds/
http://utrechtinc.nl/aanmelden/
http://utrechtinc.nl/startup-support/studentondernemer/
http://utrechtinc.nl/startup-support/wie-zoeken-wij/
http://utrechtinc.nl/startup-support/wat-betaal-jij/
http://utrechtinc.nl/startup-support/
http://utrechtinc.nl/startup-support/
http://utrechtinc.nl/contact/
http://utrechtinc.nl/over-ons/team/
http://utrechtinc.nl/over-ons/
http://utrechtinc.nl/over-ons/

