PARC CIENTÍFIC – UNIVERSITAT
MIGUEL HERNÁNDEZ (ELX)

DESCRIPCIÓ
El Parc Científic Empresarial (PCE) de la Universitat Miguel
Hernández (UMH) es basa en la collaboració i la utilització dels
recursos existents propis de l’UMH amb el seu entorn
empresarial més pròxim.
La base del model adoptat consistix en la incorporació de les
installacions del parc en la pròpia xarxa d’infraestructures
acadèmiques, investigadores i de servicis de la Universitat.
Objectius específics
• Desenrotllar i gestionar el Parc Científic Empresarial de
l’UMH.
• Canalitzar les inquietuds d’investigació científica dels
experts
universitaris
cap
als
interessos
de
desenrotllament tecnològic de l’entramat empresarial de la
zona, en un entorn d’innovació i creativitat.
• Coordinar la formació no reglada i els servicis accessoris
de l’UMH i el Parc.
• Potenciar les relacions universitat-empresa de manera
efectiva.
• Ser
una
finestra
oberta
a
noves
potencialitats,
coneixements, relacions i negocis.
• Satisfer necessitats i objectius d’indústries, empreses i
empresaris.
• Aconseguir una major implicació de la investigació
universitària amb el desenrotllament socioeconòmic,
industrial i empresarial de la regió.
• Oferir seus a collectius empresarials/sectorials amb
servicis d’incubadora d’empreses, aules de formació,
laboratoris d’investigació mixtos…
Els avantatges que oferix el parc a les empreses que s’ubiquen
en l’espai del parc es basen en:
•
•

Major competitivitat perquè disposen de les últimes
tecnologies abans que estes isquen al mercat.
Estalvi de costos de desenrotllament per la presència de
l’investigador en la Universitat-Centre d’Investigació.

•
•
•

Posició de patent: exclusivitat. Accés àgil al mercat. (Time
To Market)
Accés preferent a l’Intelligence Capital de l’UMH:
científics, titulats, diplomats, etc.
Ampli ventall de servicis de valor afegit

Actualment hi ha un edifici acabat de pròxima inauguració i dos
edificis més en construcció.

SUPERFÍCIE
-

Elx: 30.000 m2
Altea: 10.000 m2
Orihuela: 20.000 m2
Sant Joan: 3.000 m2

ENTITAT GESTORA
El PCE compta amb la Fundació QUORUM com a òrgan de gestió.
Els seus estatuts van ser aprovats pel Consell de Govern de
l’UMH el 6 d’abril de 2005 i en la Fundació està representada tant
la Universitat com la Confederació d’Empresaris d’Alacant
(COEPA).

ÀREES TEMÀTIQUES
Agricultura i Alimentació, Art i Patrimoni, Ciències de la Salut,
Biotecnologia i Biomedicina, Medi Ambient i Desenrotllament
Sostenible,
Socioeconomia,
Tecnologia
dels
Materials,
Psicotecnologia i Enginyeria Comportamental.

Pàgina web: http://parquecientifico.umh.es
Email: mailto:quorum@umh.es

