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VLC
C/CAMPUS vool establir un sistema
s
dinàm
mic sociotècnicc obert en
el qual els agreggats, universittats i agents públics i privvats de la
sevaa àrea geogrààfica col·laborren i competeeixen creant uun entorn
favoorable a la in novació i inteercanvi d'informació, coneiixements,
valoors, recursos humans i finaancers, béns i serveis, est
stimulant i
conccedint facilitaats per a la transferènciaa de coneixeement, la
prom
moció d'activiitats que fom
mentin la innnovació, o laa creació
d'em
mpreses de baase tecnològicca.
VLC
C/CAMPUS persegueix donar suport a la ccreació i
deseenvolupamentt d'una Xarrxa de Científics Empreenedors i
col·laborar per doonar un valorr actualitzat dee la figura deel científic
Desscripció Emp
prenedor aproopant a la ciuttadania i posaant de manifesst la seva
impoortància en el nou model socioeconòmic. De la mateixa
mannera, es preténn posar de manifest i fomeentar el "empre
renedoria"
com
m una nova opportunitat d'insserció professional per a peerfils amb
una alta qualifiicació com és el dels nostres cieentífics i
investigadors.
Mitjaançant el projjecte es pretéén l'enfortimennt dels parcs científics
per facilitar el lla nçament, la consolidació
c
i promoció d'iiniciatives
emppresarials ambb base cientificotecnològicca que es geenerin en
l'entorn VLC/CAM
MPUS, així com
m fomentar laa creació de n ous living
labss en el marc dde l'European Network of Living Labs i eenfortir les
estruuctures pròpiees d'investigacció del campus.
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Aquesta actuacióó contribueix al enfortir l'esstratègia d'exc
xcel·lència
per als Parcs C
Científics del VLC/CAMPUS en la messura què
servveix de palannca per consttituir-se en unn punt d'interrconnexió
entree Agents Cienntífics i Tecnoològics de la Comunitat
C
Vallenciana i
una comunitat creeixent de Cieentífics-Emprenedors amb lla finalitat
de fomentar
f
i donnar suport a la
l diversificació i el creixem
ment d'un
nou teixit empresaarial i industriaal, de qualitat i diferenciat.
Es pretén
p
impulsaar la cultura d'emprenedori
d
ia entre els ciientífics a
travéés de l'articulaació de diversses actuacions promogudess per dos
ecossistemes d'innnovació dispoonibles a de VLC/CAMPU
US: Parcs
Cienntífics i la Xarxxa de Científiccs Emprenedoors, tot això, pperquè els
mem
mbres de la coomunitat científica puguin teenir l'oportunitaat de:
Objetius

Enfortir la vinculació de la comunnitat científicaa amb el
teixit em
mpresarial i geenerar nous projectes
p
emppresarials
basats een noves inicciatives cientíífiques empreenedores,
disposannt d'espais flexxibles i adaptaables a les neecessitats
variabless de cada tipologia d'empreses
Promourre el reconeixeement social a l'emprenedoor científic
Fomentaar la creació de nous livinng-labs en el marc de
l'Europeaan Network off Living Labs
Enfortir lles estructures pròpies d'innvestigació deel campus
orientantt per afavorir activitats d'innovació,
d
ooptimitzat
recursoss disponibles al CEI, augmentant l''eficiència
d'alguna de les install·lacions dispoonibles mitjannçant una
correcta gestió energèètica i d'altres subministram
ments.
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1.

Adequacció de determinats esspais que permetin
emprenddre, innovar i competir dees de la cièència i la
tecnologiia atraient al CEI
C nous projectes empressarials, en
concret, es treballa en
e la línia dee facilitar als científics
empreneedors espais i / o instal·laccions del Parcc Científic
per al deesenvolupament de noves inniciatives emppresarials.

2.

Un acordd específic peer impulsar, dees de dos ecoosistemes
innovadoors: Parc Científic de a UV i l'AAssociació
Espanyoola de Cienttífics Emprennedors, les següents
activitatss relacionades:
Program
mació de camppanyes de sensibilització peer a la
promocióó de la culturaa de l'empreneedoria en l'entoorn del
campus.
Tasquess de tutoritzacció i acompanyament, si s'eescau, de
les novess iniciatives empresarials

Reesultats

La reaalització d'acctivitats de networking per tal
d'augmeentar les sineergies entre els
e nous empprenedors
científicss i les empresses ja existents al Parc Cienntífic.
3.

per impuulsar, des del Parc Científic de a UV, l'acctivitat del
Living-Laab de mobilitat elèctrica EVOMOBILE ori entat a la
promocióó entre la comunitat
c
uniiversitària deel vehicle
elèctric ccom a forma de transport sostenible, així com
investigaar les possibilittats que el vehicle elèctric oofereix de
cara tan t a noves foormes de neggoci com a ppotencials
usuaris i proposar nouus models d'exxplotació sosttenible de
mobilitat elèctrica.

4.

El projeccte EVOMOB
BILE, en el qual
q
col·laborra VLC /
CAMPUS
S, ha estat reconegut el 2013 per la Fundació
Renault i el Club d'E
Excel·lència en Sostenibilitaat en els
Premis a la Millor Pràcctica en Mobilitat Sosteniblee.
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