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CIT neemt deel aan
miljoenenproject Target
Het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) van de RUG gaat de ondersteuning
verzorgen van een uitgebreid hardwarepark in het kader van het Target-programma.
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en de provincies Groningen en
Drenthe hebben onlangs in totaal 16 miljoen euro toegekend aan het project Target.
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