Uitbouw BioVille - derde vleugel

Subsidies
EU-subsidie
Dienst Economie, Europese & Internationale
Samenwerking
Andere

De afgelopen 10 jaar werd in Limburg sterk ingezet op de uitbouw van
de Health & Care (H&C) sector, zowel in onderwijs en ontwikkeling als
op het vlak van valorisatie en ondernemingsklimaat. Om innovaties
binnen deze sector succesvol naar de markt te brengen, moet de hele
waardeketen beschikbaar zijn, i.e. opleiding, onderzoek en
ontwikkeling, proeftuinen om innovaties te testen, productie,
vermarkting en internationalisatie. Met het huidige project zal de
versnelling van innovatieve zorg en bijkomende ontwikkelingen in de
BioTech, MedTech en Digital Health verder worden gefaciliteerd. De
focus ligt op de uitbouw van bijkomende infrastructuur voor de
innovatiecluster rondom BioVille. Dit ligt in lijn met de
gemeenschappelijke visie voor het uitwerken van een Health Research
Campus (zijnde BioVille en de daarrond horende sites). Heel concreet
beoogt het project de bouw van een nieuwe vleugel op de site van
BioVille te Diepenbeek. De inrichting van dit nieuwe gebouw zal
worden afgestemd op de noden in het landschap en aansluiten op
reeds bestaande initiatieven. Deze verdere uitbouw heeft als doel te
zorgen voor de verduurzaming van deze bestaande initiatieven en
programma’s (waaronder de inrichting van het door EFRO
ondersteunde ‘Digital Health House’), het aanbieden van geïntegreerde
diensten,, samenwerking met de proeftuinfaciliteiten,… . Het project
omvat tevens ook de inrichting van bijkomende kantoorruimtes op de
campus. Hier is een duidelijke nood aan, gezien de huidige bezetting
van BioVille nagenoeg 100% bedraagt. Door de uitbreiding van de
faciliteiten en het aanbod, wordt een ideale voedingsbodem gecreëerd
voor bedrijven om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

Projectleider
LIFE SCIENCES DEVELOPMENT CAMPUS LIFE SCIENCES DEVELOPMENT CAMPUS NV

Periode
01/01/2020 tot 31/12/2022

Thema
biogebaseerde economie, zorg en
gezondheid, zorginnovatie

Prioriteit
Stimuleren van onderzoek,
technologische ontwikkeling en

innovatie

Vlaanderen
verbeelding werkt
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