Climate tech startups
groeien bĳ BeStart
Het starten van een bedrĳf kost gemiddeld 5
tot 7 jaar. Voor climate tech startups is dit
meestal langer, omdat de markt complexer is.
BeStart is gespecialiseerd in het boosten van
duurzame technologiebedrĳven. Met ons
jaarprogramma helpen we climate tech
startups om hun bedrĳf zo snel mogelĳk op
poten te zetten en hun succes te versnellen.
Heb jĳ een climate tech startup? En kun je wel
wat hulp gebruiken? Schrĳf je in voor de
BeStart accelerator!

CLIMATE TECH NETWERK
Je wordt onderdeel van ons hechte
cIimate tech netwerk met
investeerders, kennisinstellingen,
financiers, launching customers en
ervaren ondernemers die je willen
helpen om je innovatie te laten
slagen.

Onze individuele business coaches
helpen je om je lange termĳn visie op
te splitsen in haalbare doelen. Je krĳgt
business training op maat en je spart
regelmatig met andere startups en
ervaren climate tech ondernemers.

Noord-Nederland heeft een unieke onderzoeks- en innovatie infrastructuur op
o.a. de gebieden van watertechnologie, circulair plastic en landbouw. Je gaat
je technologie testen en valideren in één van de vele testlabs in onze regio. Je
krĳgt hands-on advies van ervaren ondernemers. Alles en iedereen ademt
hier circulariteit en er zĳn volop kansen om je (gedeeltelĳk) te vestigen. Heb je
iets specifieks nodig? Wĳ koppelen je ook met andere programma's en
faciliteiten in de regio.
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•

Je product of dienst is schaalbaar

en draagt bĳ aan een
duurzamere wereld;
• Je hebt een prototype;
• Er is een product-market fit en/of
een launching customer;

Schrĳf je in via bestart.nl/startupaanmelden. Na een
eerste screening word je
uitgenodigd om te pitchen op
18 februari voor een
vertegenwoordiging uit ons
netwerk. Word je geselecteerd,
dan begin je in april 2022 aan de
BeStart accelerator!

• Je bent een aanpakker,
committed en je hebt bĳ voorkeur
een team om je heen verzameld;
• Er is een duidelĳke match tussen
jouw bedrĳf en het NoordNederlandse ecosysteem op het
gebied van circulariteit en
duurzaamheid.

“

”

BeStart wordt gefinancierd en gesteund door vele bedrĳven, kennisinstellingen
en overheden in Noord-Nederland. Met het boosten van climate tech startups
brengen we samen de ontwikkeling van duurzame technologieën, innovatie en
werkgelegenheid in Noord-Nederland vooruit.

