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De Euregio Maas-Rijn heeft een oppervlakte

striële centra van Noordwest-Europa, beschikt

EMR - een regio rijk aan ideeën, cultuur en kennis.

van ongeveer 11.000 km² met bijna 4 miljoen

deze regio over tal van kennis- en onderzoeks-

Van Luik, over Hasselt, naar Heerlen, tot aan

inwoners en vijf partnerregio’s waar drie talen

centra. Kortom, de perfecte locatie voor de

Aken, Euskirchen en Daun: effectieve lands-

worden gesproken. Met haar centrale ligging

uitrol van dit TeTRRA-project!

grenzen hebben in dit grensoverschrijdende

in het hart van de grote economische en indu-

project slechts een virtuele betekenis.

Wat is TeTRRA?

TeTRRA – Zes letters met ambitie voor mensen

en Duitsland vanuit zowel de economische

met ideeën, voor u!

als de wetenschappelijke sector, de krachten
gebundeld. TeTRRA wil een nieuwe dynamiek

De demografische evolutie, innovatiecapa-

creëren in die gebieden waar een dringende

citeit en technologietransfer: actuele onder-

vraag bestaat rond innovatie en technologie-

werpen waarvan u het belang en de impact

transfer. Verder zal het project zich actief

op uw onderneming ongetwijfeld inziet.

inzetten voor het behoud en de aantrek van

Om u in dit complexe domein te ondersteu-

hooggekwalificeerd personeel in de landelijke

nen, hebben partners uit België, Nederland

gebieden van de Euregio Maas-Rijn.

TeTRRA voor DE Economie

TeTRRA is bestemd voor KMO’s/MKB’s op zoek

MKB’s zelf faciliteren. Binnen TeTRRA wordt

naar een oplossing op maat van een concrete

tevens ondersteuning aangeboden bij het

vraag. Dit kan gaan van technologie, over per-

vinden van gekwalificeerd personeel en tegen

soneel, tot innovatie in een ruimere context.

de ‘braindrain’ bij lokale KMO’s/MKB’s.

Lokale aanspreekpunten of ‘relaisstations’

acties en contactdagen afgestemd op KMO’s/

treden hierbij op als contact- en informatie-

MKBs georganiseerd, waarbij u de mogelijk

centra in uw directe omgeving. Naast deze

heden van uw onderneming op een directe

Concreet worden in dit kader rekruterings-

individuele begeleiding zal het project brede-

manier in de kijker kan zetten voor studenten

re contacten en netwerken tussen de KMO’s/

en recent afgestudeerden.

TeTRRA voor de kennis

Voor een innoverende KMO/MKB is toegang

ontsluit het netwerk van universiteiten, hoge-

tot expertise binnen onderzoeks- en kennis-

scholen en kennis- en onderzoekscentra voor

centra van vitaal belang om competitief te

KMO’s/MKB’s. Op die manier wil TeTRRA de

blijven in onze huidige economie. De toegang

overdracht van technologie en innovatie tot

tot deze centra blijkt vaak een drempel te hoog

ver buiten de grote stedelijke agglomeraties

voor het KMO/MKB in de landelijke gebieden.

stimuleren. Wetenschappelijke kennis moet

TeTRRA wil deze stap samen met u nemen en

immers ter beschikking te zijn daar waar deze

helpt u in uw zoektocht naar partners voor het

kan omgezet worden in effectieve economi-

opzetten van samenwerking (R&D). Het project

sche waarde, kortom, bij u als KMO/MKB!

De 13 Euregionale partners die deelnemen
aan het TeTRRA project en zich daarbij volledig

• Groupement Régional Economique

Belgische partners eveneens geassocieerd bij

Ourthe-Amblève asbl, Aywaille (B)

de hierboven vermelde activiteiten zijn: Innova

zullen inzetten voor uw belangen, zijn:

• WFG Ostbelgien, Eupen (B)

Tech, Interface Université de Liège, Fondation

• Hogeschool Zuyd, Heerlen (NL)

• AGIT mbH, Aachen (D)

Rurale de Wallonie.

• Stellwerk bv, Heerlen (NL)

• StädteRegion Aachen (D)

Meer informatie vindt u op :

• Innovatiecentrum Limburg, Hasselt (B)

• Fachhochschule Aachen (D)

• Tech Transfer UHasselt, Diepenbeek (B)

• Technik-Agentur Euskirchen (D)

• Basse-Meuse Développement asbl, Oupeye (B)

• Wirtschaftsförderungsgesellschaft

• Meuse-Condroz-Hesbaye asbl, Huy (B)

Vulkaneifel mbH, Daun (D)

Met de steun van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling - De Europese Commissie investeert in uw toekomst

www.tetrra.eu

