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Kruisbestuiving tussen verschillende sectoren 
(clusters) leidt tot unieke combinaties waarmee 
de metropoolregio zich kan onderscheiden. 
Een voorbeeld is eHealth, waarbij ICT slim 
wordt toegepast in de zorg. 

De aanjagers voor economische groei zijn Kennis & 
Innovatie, Human Capital en Internationale 
Connectiviteit. Daarbij wordt rekening gehouden 
met randvoorwaarden zoals duurzaamheid en 
leefbaarheid. 

De Board brengt partijen samen om werk te maken 
van economische groei in de metropoolregio 
Amsterdam. Wij helpen deze partijen door:
• Kansen te signaleren
• Partners te zoeken 
• Toegang te bieden tot regionale en internationale 
 netwerken van de Board en clusters
• Fysieke en virtuele ontmoetingspunten te creëren
• Het wijzen op de mogelijkheden van financiering 
 en huisvesting
• Het initiëren van projecten en betrokken te 
 blijven bij de projectuitvoer 
• Deelname aan handelsmissies te faciliteren

De Amsterdam Economic Board stimuleert 
innovatie en samenwerking tussen bedrijfsleven, 
kennisinstellingen en overheid. Ons doel is een 
duurzame economische groei in de metropool-
regio Amsterdam.

De Board stimuleert groei door:
Meer (internationaal) talent
Groei van de internationale arbeidsmarkt in 
de MRA en toename van aantal buitenlandse 
studenten op masterniveau. 

Toegang tot R&D
Het verbeteren van de toegang tot R&D 
faciliteiten voor het MKB en het stimuleren van 
nieuwe vormen van (cross-over) samenwerking 
tussen MKB onderling en met kennisinstellingen.

Start-ups – Spin-offs
Aanjagen van start-ups via incubators en spin-offs 
van universiteiten en hogescholen. 

Living Labs / innovatieve toepassingen
Het bieden van een innovatieplatform voor 
het uitproberen van slimme en vernieuwende 
toepassingen. 

Duurzame bedrijvigheid
Het stimuleren van nieuwe duurzame innovaties 
en het versterken van het biobased ecosysteem.

Creëren van sterk vestigingsklimaat
Het signaleren en mogelijk wegnemen van 
procedurele belemmeringen en obstakels ter 
verbetering van het vestigingsklimaat in de MRA.
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Meer weten over de Amsterdam Economic Board?
Wil je weten wat de Amsterdam Economic Board voor jou kan betekenen? 
Kun je iets voor de Board betekenen? Of ben je op zoek naar informatie 
over de clusters, thema’s, projecten, nieuws en bijeenkomsten van de Board?
Ga dan naar > www.amsterdameconomicboard.com
Of bel /e-mail ons op 020 524 11 20 / info@amecboard.com

Europa investeert in
uw toekomst uit het
Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling

De Board in vier stappen
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