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                                             CONVENANT  

                  DUURZAAM HERSTEL HAVEN EN INDUSTRIE  

                                    ALGEMENE INFORMATIE    
                                            
Om de economie duurzaam te herstellen en doelstellingen te realiseren is samenwerking een absolute must!  

Het CSIP werkt met partners aan de voorbereiding van het ‘Green Deal Duurzaam Herstel Haven en Industrie’. 

Hiervoor worden in twaalf haven en industriegebieden in Nederland en Vlaanderen convenanten ondertekend. 

De Green Deal  heeft als doel de economie duurzaam te herstellen door: 

*  Het opzetten van regionale en interregionale samenwerkingen (platforms) in regio’s, havens en industriegebieden. 

*  Het organiseren van koploperoverleg en investeerdersbijeenkomsten in regio’s, havens en industriegebieden. 

*  Het met kennis en/of financiële middelen ondersteunen van projecten en ondernemers in de startup fase. 

*  Het opzetten van coalities en samenwerkingen en het afsluiten van partner-, sponsor- en green deals. 

CSIP verzorgt de convenant ondertekening en de Koploperoverleg en Investeerdersmeetings vanuit:  

Twaalf regio’s, havens en industriegebieden in Nederland (Rotterdam/Rijnmond, Amsterdam, Moerdijk, Zeeland, 

Eindhoven, Limburg, Utrecht, Groningen) en Vlaanderen (Antwerpen, Oostende, Gent en Zeebrugge). 

Aan de Koploperoverleg en Investeerdersmeetings nemen deel:  

Experts (directeuren, managers, bestuurders, specialisten), ondernemers en investeerders uit uiteenlopende 

sectoren waaronder:  Energie & Industrie, Bouw & Infra, Water & Maritiem, Transport & Logistiek, Agri & Food, 

Chemie & Biochemie, Hightech & ICT en Life Sciences & Health. 

Pers en programmapresentaties: 

Perspresentaties i.v.m. het afsluiten van partner, sponsor of green deals zijn veelal op locatie en online bij te wonen.   

Financiering: 

Het organiseren van de Koploperoverleg en Investeerdersmeetings wordt mede mogelijk door onze begunstigers.  

Als ‘Return of Investment’ biedt CSIP zijn begunstigers een aantal aantrekkelijke voordelen waaronder partner en 

sponsorpakketten en deelname aan de Koploperoverleg en Investeerdersmeetings in Nederland en Vlaanderen.       

Deelname: 

Wilt u zich bij het CSIP aansluiten en deelnemen aan Koploperoverleg en Investeerdersmeeting, of wilt u als partner 

of sponsor presentaties verzorgen en promotionele activiteiten opzetten (zie: Partner, Sponsor, Deelnamepakket).  

Vul dan het antwoordformulier in en stuur deze naar:  info@csip-nederland.nl  t.a.v. het CSIP Projectteam.  
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