Tisková zpráva: Biology Park Brno zahájil výstavbu

Brno, 14. 7. 2014 - Za účasti prezidenta Hospodářské komory České republiky Ing. Vladimíra
Dlouhého, CSc., hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška, prorektora Masarykovy
univerzity prof. Ing. Petra Dvořáka, CSc., europoslance Ing. Evžena Tošenovského a představitelů
Krajské hospodářské komory jižní Moravy, proběhl slavnostní akt zahájení stavby projektu „Biology
Park Brno“.
Projekt Biology Park Brno vznikl z dlouhodobé iniciativy představitelů Krajské hospodářské komory
jižní Moravy a za významné podpory představitelů Masarykovy univerzity, Jihomoravského kraje a
města Brna. Myšlenka na vytvoření infrastruktury a aktivního prostoru pro inovativní podnikatelské
subjekty orientované na biotechnologie a biomedicínu, vznikla již v roce 2009, v souladu
s definovanou strategií Jihomoravského kraje a města Brna. Hlavním cílem projektu je podpora
hospodářského rozvoje regionu, převážně v oblastech rozvoje konkurenceschopnosti a přenosu
výsledků výzkumu a vývoje na trh. Nástrojem naplnění tohoto cíle se stane v polovině roku 2015
dokončený objekt biotechnologického parku a podnikatelského inkubátoru Biology Park Brno, který
rozšíří a doplní oblast univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně - Bohunicích, v těsné
blízkosti Fakultní nemocnice Brno. Logicky tak naváže na již fungující biomedicínský inkubátor
Jihomoravského kraje INBIT, pavilon Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií ILBIT nebo
Středoevropský technologický institut CEITEC.
Dnešní slavnostní poklepání základního kamene odstartovalo realizaci více než 6500 m2 plochy
moderního biotechnologického parku a podnikatelského inkubátoru, nabízejícího k pronájmu plně
vybavené chemické a biotechnologické laboratoře v různých stupních čistoty prostředí, kancelářské
prostory a prezentační plochy, primárně určené k realizaci vědecko-výzkumných záměrů a
inovativních projektů orientovaných na biologické vědní obory.
Ze slov jednotlivých řečníků byl patrný zřejmý důraz na budoucí úzkou spolupráci zástupců
podnikatelského a akademického prostředí, čehož je důkazem sama realizace projektu Biology Park
Brno. „Nejen vstřícnost zástupců Masarykovy univerzity, ale i města Brna a Jihomoravského kraje,
nám dopomohla získat významnou finanční podporu pro realizaci projektu Biology Park Brno
z Evropských strukturálních fondů, čímž byl nepřímo významně podpořen rozvoj vědy, výzkumu a
inovací v regionu,“ dodal Mgr. Petr Kostík, ředitel Krajské hospodářské komory jižní Moravy a
předseda představenstva společnosti Biology Park Brno a.s.

Bližší představení projektu je k dispozici v rámci webové prezentace http://www.biologypark.cz .
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