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1-01-18

31-12-18

Europees jaar
van het Cultureel
erfgoed

Throughout 2018, we will celebrate our diverse cultural heritage across Europe - at EU, national, regional and local
level. The aim of the European Year of Cultural Heritage is to encourage more people to discover and engage with
Europe's cultural heritage, and to reinforce a sense of belonging to a common European space. The slogan for the
year is: Our heritage: where the past meets the future.

https://europa.eu/cultural-heritage/about

1-01-18

31-12-18

Jaar van het
Water

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en internationaal aansprekend en daarom is 2018
dan ook omgedoopt tot het Jaar van het Water. In 2018 is er daarom landelijk veel aandacht voor het thema
water.Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) zet in 2018 samen met Zeeland, Zuid-Holland,
Flevoland, Overijssel, Friesland, Noord-Holland en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ‘Nederland Waterland’
internationaal op de kaart.

15-01-18

19-01-18

Week van de
Circulaire
economie

Koplopers organiseren overal in Nederland tientallen bijeenkomsten om ondernemers te inspireren, te informeren
en vooral concrete handvatten te bieden om circulaire principes in hun eigen business toe te passen. Check de
agenda van de Week van de Circulaire Economie voor een up to date overzicht en om je aan te melden voor een
van de evenementen. We zien je graag! Wil je met een eigen evenement deel uitmaken van de Week van de
Circulaire Economie? Dat kan zeker! Stuur een e-mail naar Dianne de Fijter of Frans van der Groen om je activiteit
aan te melden voor op de agenda van de Week van de Circulaire Economie of om meer informatie te krijgen.

22-03-18

Wereldwaterdag

De jaarlijkse Wereldwaterdag op 22 maart is een internationale dag in het teken van water, op initiatief van de
Verenigde Naties. De lidstaten worden opgeroepen op die dag de mondiale waterproblematiek bij een breed
publiek kenbaar te maken, dit middels het organiseren van evenementen en het verspreiden van informatie over
water. In Nederland zetten vele partijen zich in om een evenement te organiseren waarbij samenwerken,
kennisoverdracht en innovatieve ontwikkelingshulp centraal staan. Voor POP zou deze dag een aanleiding zijn om
waterprojecten uit te lichten (waarschijnlijk zijn er geen projectbezoeken aan te koppelen).

2-04-18

AH buitendagen

AH is trots op haar boeren, telers en leveranciers en dat willen ze graag laten zien door op diverse locaties in
Nederland de deuren van bedrijven op te zetten. Voor POP is het interessant om hierbij aan te sluiten als er
bedrijven meedoen die vanuit POP subsidie krijgen.

Kom in de Kas

Kom in de Kas is het grootste publieksevenement van de Nederlandse Glastuinbouw. Honderden gastvrije groente- www.komindekas.nl
, bloemen- en plantenkwekers openen dit weekend hun deuren van de kas voor het publiek. In 22 regio’s verspreid
over Nederland kun je gaan kijken wat er allemaal gebeurt in die glazen kassen.

7-04-18

8-04-18

https://www.circulairondernemen.nl/evenementen/deweek-van-de-circulaire-economie

https://ahbuitendag.ah.nl/
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21-04-18

Werelddag van
de creativiteit en
innovatie

Door de Verenigde Naties is 21 april uitgeroepen tot 'Werelddag van de Creativiteit en Innovatie' ('World Creativity
and Innovation Day').

22-04-18

Dag van de
aarde

Op deze dag wordt op positieve wijze aandacht gevraagd voor de wereldproblematiek rondom natuur, milieu en
klimaatverandering. Bezinning en plezier staan hierbij voorop.

9-05-18

Dag van Europa

Europadag (9 mei) is het jaarlijkse feest van vrede en eenheid in Europa. Het is de verjaardag van de historische
Schuman-verklaring. In een toespraak in Parijs in 1950 presenteerde de Franse minister van buitenlandse zaken
Robert Schuman zijn ideeën voor een nieuwe vorm van politieke samenwerking in Europa, waardoor een nieuwe
oorlog in Europa ondenkbaar zou worden. Hij wilde een Europese instelling oprichten die de samengevoegde
productie van kolen en staal zou beheren. Nog geen jaar later was het oprichtingsverdrag voor die instelling een
feit. Schumans voorstel wordt gezien als de eerste aanzet tot wat later de Europese Unie zou worden.Ter
gelegenheid van Europadag openen de EU-instellingen in Brussel en Straatsburg begin mei hun deuren voor het
publiek. In heel Europa en ook elders in de wereld vinden er allerlei activiteiten en evenementen plaats voor
mensen van alle leeftijden. Er is (voor zover bekend) geen sprake van een centrale organisatie/website etc.

4-06-18

tot

9-06-18

Dutch
De hightech industrie is een belangrijke sector voor de Nederlandse economie. De sector draagt bij aan het
Technology Week ontwikkelen van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en levert echt topprestaties. En daar zijn we
ontzettend trots op! Om dit trotse gevoel te delen werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan
een week vol met technologische verrassingen. Iedereen kan tijdens de DTW zien, voelen en ervaren hoe kansrijk
en uitdagend het is om mee te werken aan uitvindingen die de wereld veranderen.

21-05-18

Opening Green
Week in Utrecht

11-05-18

Campina Open
boerderijdagen

21-05-18

Campina Open
boerderijdagen

website

www.dutchtechnologyweek.com

https://www.uitagendautrecht.nl/evenement/e8f629c79aac-4920-a754-2af3783341e0-opening-eu-green-week2018
In 2017 openden 66 boerenfamilies hun staldeuren, zodat gezinnen uit heel Nederland zelf konden zien en beleven www.campina.nl/overwaar de melk vandaan komt. Voor POP is het interessant om hierbij aan te sluiten als er bedrijven meedoen die
campina/evenementen/boerderijdagen
vanuit POP subsidie krijgen.
In 2017 openden 66 boerenfamilies hun staldeuren, zodat gezinnen uit heel Nederland zelf konden zien en beleven www.campina.nl/overwaar de melk vandaan komt. Voor POP is het interessant om hierbij aan te sluiten als er bedrijven meedoen die
campina/evenementen/boerderijdagen
vanuit POP subsidie krijgen.
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16-06-18

17-06-18

Lekker naar de
Bio Boer

In 2017 openden zo'n 125 biologische boerderijen verspreid over Nederland op zaterdag en/of zondag hun erf. Er
waren rondleidingen, boerenmarkten en proeverijen. Consumenten konden zelf zien en beleven hoe de
biologische boer werkt. Voor POP is het interessant om hierbij aan te sluiten als er bedrijven meedoen die vanuit
POP subsidie krijgen.

http://www.lekkernaardeboer.nl/

European Cooperation Day is on 21 September and the surrounding days! Join your community in celebrating the
achievements of territorial cooperation in your region. In the past editions, people cycled together, sang together,
ate together, and in general had a wonderful time in each other’s company in hundreds of local events organised
by territorial cooperation programmes and projects in over 30 countries.Dit is een initiatief van de INTERREGprogramma’s in heel Europa om grensoverschrijdende activiteiten te promoten, maar het is tot nu toe nog geen
groot succes geworden

www.ecday.eu

7-07-18

Dag van de
internationale
samenwerking

21-09-18

European
Cooperation day

8-09-18

9-09-18

Open
In het weekend van 8 en 9 september 2018 zijn meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland
www.openmonumentendag.nl
Monumentendag gratis toegankelijk voor iedereen. Het is dé kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt, of om
mee te doen aan een eenmalige activiteit. Het thema van de Open Monumentendag 2018 is “In Europa”. Hoewel
de naam van het evenement wellicht anders doet vermoeden, worden op Open Monumentendag niet alleen de
officieel geregistreerde monumenten opengesteld maar ook andere gebouwen met een historisch verhaal.
Bewoont of beheert u een zo’n pand? Dan kunt u in aanmerking komen om deel te nemen aan Open
Monumentendag. U kunt zich aanmelden t/m 1 juni voor de daar op volgende Open Monumentendag Het
plaatselijke Comité Open Monumentendag bepaalt welke monumenten worden opengesteld.
Dit is wellicht interessant voor projecten rondom het thema cultureel erfgoed

24-09-18

30-09-18

European biotech The European Biotech Week celebrates biotechnology, an innovative and vibrant sector launched by the discovery
week
of the DNA molecule back in 1953. The first European Biotech Week that took place in 2013 marked the 60th
anniversary of this pivotal moment in history

http://www.biotechweek.org/
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Europese dag van Na het succes van het Europese jaar van de talen in 2001 verklaarde de Raad van Europa 26 september als de
de talen
Europese Dag van de Talen. De algemene doelstellingen van Europese Dag van de Talen zijn: 1. Het publiek op de
hoogte brengen van het belang van het leren van talen om meertaligheid en intercultureel begrip te vergroten;
2. Het bevorderen van rijke taalkundige en culturele diversiteit in Europa, die moet worden behouden en
bevorderd;
3. Aanmoedigen van het levenslang leren van talen in en buiten school, voor zowel studiedoeleinden, uitwisseling,
professionele behoeften, ter bevordering van mobiliteit of gewoon voor het plezier. Dit is wellicht interessant voor
projecten rondom het thema taal en cultuur
De Raad van Europa hoopt dat deze dag wordt gevierd door nationale instanties en potentiële partners in de
lidstaten, zoals:
• Beleidsmakers (specifieke maatregelen of discussies over taalbeleidskwesties);
• Publiek (bewustmaken van de algemene doelstellingen van deze dag, begrip vergroten van het belang van
levenslang talen leren, beginnen op elke leeftijd, in scholen, op het werk, enz.);
• Vrijwilligersorganisaties (specifieke acties door en / of voor NGO's, verenigingen, bedrijven, enz.)

Website: (nog niet actueel)
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/nlNL/Default.aspx

5-10-18

16-10-18

Agri Food Week

Tijdens Dutch Agri Food Week staan voedsel, voedselinnovatie en voedselproductie centraal. Boeren,
ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail, overheid en wetenschappers laten zien hoe zij
werken aan veilig en gezond voedsel voor onszelf en voor straks 9 miljard mensen wereldwijd. Voor POP is het
interessant om hierbij aan te sluiten als er bedrijven / kennisinstellingen meedoen die vanuit POP subsidie
(kunnen) krijgen.

http://dutchagrifoodweek.nl/

6-10-18

7-10-18

Weekend van de
Wetenschap

Jaarlijks organiseert NEMO met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur het Wetenschap Weekend van de
Wetenschap. Dit grootste landelijke technologie- en wetenschapsevenement van Nederland wordt gerealiseerd
dankzij de vele organisaties die tijdens het eerste weekend van oktober voor het publiek hun deuren openen. Voor
POP is het interessant om hierbij aan te sluiten met het oog op het thema innovatie en bedrijven /
kennisinstellingen die hiermee bezig zijn.

www.hetweekendvandewetenschap.nl/

10-10-18

Dag van de
duurzaamheid

7-11-18

Uitreiking ESF
Awards
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Open dag Marin

http://www.opbezoekbijmarin.nl/nl/
MARIN is een maritiem kennisinstituut. Tijdens de Open dag delen zij hun onderzoek graag met alle
geïnteresseerden.Dan vertellen ze uitgebreid over alle facetten van maritieme onderzoek en over de verschillende
onderzoeksfaciliteiten die dan te bezichtigen zijn.

Dutch Design
Week

Elk jaar vindt in oktober in Eindhoven de negendaagse Dutch Design Week (DDW) plaats, waarin alle laatste
ontwikkelingen op het gebied van technologie en design.worden getoond. Verspreid over zo’n honderd locaties
door de hele stad, organiseert en faciliteert DDW onder andere tentoonstellingen, lezingen, prijsuitreikingen,
netwerkbijeenkomsten, debatten en festiviteiten. Voor POP is het interessant om hierbij aan te sluiten als er
bedrijven / kennisinstellingen meedoen die vanuit POP subsidie (kunnen) krijgen.

www.ddw.nl

Tijdens AgriFoodTech, vakbeurs met congres, komen de topsectoren High Tech Systemen & Materialen, Agri &
Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen samen. Voor POP is het interessant om hierbij aan te sluiten met het oog
op de thema’s innovatie en agrariërs en de bedrijven / kennisinstellingen die hiermee bezig zijn.

https://agrifoodtech.nl/

Dag van de
ondernemer
13-12-18

Agrifoodtech
vakbeurs &
congres

