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                            DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ

El projecte de creació del Parc Científic d’Alacant sorgix en el

marc del foment de la investigació i el desenrotllament

tecnològic, amb els següents objectius:

- Concebre un espai d’excel�lència i innovació que incentive les

relacions empresa-universitat i la investigació aplicada. Un

espai dinamitzador de la transferència de tecnologia i la

competitivitat del sistema econòmic.

- Inserir un marc d’excel�lència mediambiental, un espai de

creativitat, disseny i futur, ajustat als paràmetres de qualitat,

innovació i societat del saber.

- Desenrotllar la creació de noves empreses basades en el

coneixement i la investigació.

- Desenrotllar la creació d’ocupacions qualificades, la creació

de projectes empresarials competitius en un marc de

progressiva diversificació productiva a mitjà termini.

- Millorar les expectatives d’ocupació i condicions laborals de

jóvens titulats universitaris, així com la incorporació de

doctors en empreses.

- Estimular el desenrotllament d’un model universitari obert a

les demandes socials del nostre entorn.

El model de parc científic que es proposa va associat a un espai

de convivència d’empreses ja constituïdes, empreses noves -

prioritzant les de base tecnològica-, instituts i grups

d’investigació i laboratoris mixtos d’I+D Universitat-Empresa,

compartint servicis logístics i cientificotècnics de qualitat.

L’espai del Parc Científic d’Alacant està estructurat combinant

centres de gestió del coneixement que s’identifiquen amb

centres especialitzats o de personal especialitzat en

investigació, com ara instituts i grups universitaris d’investigació

i laboratoris mixtos d’I+D Universitat-Empresa.



Els laboratoris mixtos d’I+D Universitat-Empresa pretenen ser un

punt de trobada entre el sector públic i el sector privat. El lloc de

col�laboració entre investigadors de la universitat i de l’empresa

on la investigació es posa al servici de la demanda tecnològica.

Un centre de transferència de tecnologia directament aplicat a

les necessitats empresarials.

Un aspecte central del Parc Científic és la promoció i impuls a la

creació de noves empreses de base tecnològica i el procés

d’incubació i centrifugat dels processos inicials. Es tracta d’un

centre per a les empreses de nova creació per una duració

limitada, (màxim de 3 anys), període que es considera suficient

perquè tinga lloc el procés d’incubació i centrifugació de

l’empresa i esta aconseguisca les condicions òptimes per a la

seua obertura física al mercat.

El Parc està obert a la incorporació d’empreses ja constituïdes

que desitgen instal�lar-s’hi. Fugint d’un model de parc

especialitzat i alié al teixit empresarial del nostre entorn, s’han

establit uns criteris mínims d’incorporació, com ara empreses no

contaminants i estèticament no rupturistes, de conformitat amb

els paràmetres de contaminació acústica i mediambiental

establits (gestió de residus, qualitat de l’aire, tractament

d’aigües,...).

Actualment es troba en fase de construcció. Existixen ja tres

xicotets edificis construïts i un més en construcció, a més de tres

edificis en projecte.

        SUPERFÍCIE        SUPERFÍCIE        SUPERFÍCIE        SUPERFÍCIE

El Parc Científic de la Universitat d’Alacant disposa d’una

superfície total de 567.000 m2 La superfície dedicada a l’edificació

per als diversos espais d’investigació i funcionament serà de

170.000 m2.

        ENTITAT GESTORA        ENTITAT GESTORA        ENTITAT GESTORA        ENTITAT GESTORA

Actualment l’òrgan gestor és el  Vicerectorat d’Investigació,

Desenrotllament i Innovació  i la Fundació General de la Universitat

d’Alacant.

         ÀREES TEMÀTIQUES         ÀREES TEMÀTIQUES         ÀREES TEMÀTIQUES         ÀREES TEMÀTIQUES

Indústria (agroalimentació, calçat, joguet, enginyeria, robòtica,

materials...). Humanitats, Socioeconomia. Vida i Medi Ambient



(biodiversitat i paisatge, biologia molecular i biotecnologia, estudis

ecològics i geofísics, marins, medicina i salut, recursos hídrics...).

Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions, Ciència

Bàsica.

                Pàgina web: http://www.uaparc.org/


