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Makeport Mercurius: Creëren van
werkgelegenheid in Oost-Groningen
! 25 december 2021 om 09:08 uur

Makeport Mercurius gaat zich inzetten om van de regio Oost-
Groningen de maakregio van Noord-Nederland te maken. De
coöperatie gaat het onderwijs en het bedrijfsleven helpen met het
uitvoeren van uitdagende innovatie-opdrachten.

Denk daarbij aan het ontwikkelen van nieuwe productielijnen in de
circulaire maakindustrie en het oplossen van innovatievraagstukken
van het midden- en kleinbedrijf. Met als doel het creëren van sterkere
bedrijven, waardevolle werkervaringsplekken en meer
werkgelegenheid.

Makeport Mercurius gaat zich richten op het ontwikkelen van talent en
het bieden van een unieke broedplaats in de voormalige Philipsfabriek
in Stadskanaal waar leerlingen, studenten en bedrijven de kans krijgen
om zich te ontwikkelen. Voor dit Toukomstproject is door Provincie
Groningen 300.000 euro beschikbaar gesteld.
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