Campus INN Geel

Subsidies
EU-subsidie
Andere

De Kempen kent diverse wereldspelers en innovatieve KMO’s, maar voor
(jonge) innovatieve ondernemers (start-ups, spin-offs, scale-ups) is het
lang niet duidelijk waar zij terecht kunnen. Met de Campus INN Geel
wenst men enerzijds een aangename ontmoetingsplek met fysieke
werkruimten te creëren waar deze bedrijven kennis kunnen vergaren
(ism de onderwijs- en kennisinstellingen), versterken en uitwisselen om
aldus hun volwaardig ontwikkelingspotentieel door co-creatie binnen
aangeduide speerpuntsectoren (1) Industrie 4.0 (maakindustrie - incl
bouwsector), (2) Health economy en (3) Bio economy (incl food & feed)
te bereiken. Anderzijds moet de Campus INN Geel één van draaischijven
(naast o.a. OMC, Kamp C, Licalab, enz.) worden binnen een Kempens
innovatie ecosysteem, gevoed door de omliggende gerenommeerde
onderwijs- en kennisinstellingen met gespecialiseerde kennisvelden
(Thomas More Kempen, KU Leuven, VITO, SCK.CEN, NIRAS, Kamp C, enz.)
en voortbouwend op de performante netwerken zoals het Health &
Care Netwerk Kempen, Kempen Insect Cluster, enz.
De Campus INN Geel heeft ook de ambitie om het centrale campushart
van de Innovatiecampus Geel te worden, een zone voor innovatieve en
hoogtechnologische bedrijven, een bruisende omgeving voor Geel en de
Kempen waar startende en gevestigde ondernemers, studenten,
onderzoekers, bezoekers, burgers samenwerken. Die innovatieve
ondernemers geven een boost aan het ondernemerschap en hebben
onder meer een positief effect op de tewerkstelling.
IOK zal instaan voor de voorbereiding van de renovatie en de renovatie
van de ontmoetingsplaats in functie van uitbouw van de Campus INN
Geel, alsook voor de opmaak van het masterplan en inrichtingsplan tot
de verdere uitbouw in de toekomst van de Innovatiecampus Geel.

Projectleider
Interkommunale
Ontwikkelingsmaatschappij voor de
Kempen - IOK

Periode
01/10/2020 tot 31/12/2022

Thema
biogebaseerde economie, industrie 4.0,
innovatie, life sciences, ondernemerschap

Prioriteit
Stimuleren van onderzoek,
technologische ontwikkeling en
innovatie

Vlaanderen
verbeelding werkt
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