Life Science Incubator Utrecht Science Park
Naam project

Life Science Incubator Utrecht Science Park
Module 4 en 6 ODR

Naam Regeling

(incidentele subsidie die valt onder) Operationeel Programma Landsdeel West
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013 (kortweg OP Kansen
voor West), zoals dat voor de periode 2007-2013 is opgesteld en door de
Europese Commissie is goedgekeurd bij beschikking C(2007)3949 van 13
augustus 2007.

Looptijd project

19 juli 2012 tot en met 31 december 2015

Verwacht budget

14,5 miljoen euro

Weblink

Kansen voor West
Beschikking

Samenvatting

De bouw van een incubator, waar verschillende bedrijven met een Life Sciences
achtergrond bedrijfsruimte kunnen huren inclusief de bijbehorende services.
Naar verwachting zal er in het bedrijfsverzamelgebouw chemisch analytisch en
micro-biologisch onderzoek gedaan worden. De inrichting en afwerking van de
laboratoria wordt hierop worden afgestemd.
Binnen de incubator mogen alleen bedrijven zich vestigen die voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- startende bedrijven jonger dan 6 jaar of
- MKB bedrijven tot jonger dan 11 jaar die minder dan 500 m2 nodig hebben
De doelstelling is het stimuleren van innovatie en ondernemerschap, waardoor
het aanwezige life sciencecluster op het USP verder kan worden versterkt. Deze
doelstelling kan worden uitgesplitst in een aantal subdoelstellingen:
- Stimuleren van innovatie en ondernemerschap
Naar verwachting zullen vooral (jonge) onderzoekers zich in het
bedrijfsverzamelgebouw vestigen. Gebruikers die aan de nieuwbouw verbonden
zijn ontmoeten en inspireren elkaar. De nieuwbouw heeft daarom een open en
interactieve uitstraling en een internationaal karakter.
- Stimuleren groei en clustervorming regio Utrecht
Door een goede voedingsbodem te creëren voor kleinere en startende bedrijven
hebben die bedrijven kans om uit te groeien tot toppers.
- Stimuleren van de ontwikkeling en groei van het USP
De komst van een nieuwe incubator zorgt voor een impuls in het aanbod voor
kleinere Life Sciences bedrijven in de regio Utrecht.
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