SYDDANSKEFORSKERPARKER
I TAL 2016
Vi føler et medansvar for vores virksomheder. Derfor spørger vi hvert år til deres væksttal, forventninger,
og hvad det betyder at være en del af fællesskabet i en forskerpark.

Forskerparkerne vokser

120
virksomheder

2000
nye kvadratmeter

I dag driver Syddanske Forskerparker 4 forskerparker i Region Syddanmark. Her bor i alt 120 virksomheder, ventureselskaber, centre
og klynger. Virksomhederne arbejder alle med udvikling, innovation
og teknologi og fordeler sig over brancherne velfærds- og robotteknologi, IT, energi og miljø, rådgivning samt erhvervs- og sundhedsfremme.
Syddanske Forskerparker har i det forgangne år udvidet sit areal i
Odense med byggeriet af et nyt hus med navnet Videnbyen og en
ny robothal til Teknologisk Institut.
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I Syddanske Forskerparker kan man leje robot- og innovationshaller, hele kontorafsnit, enkelt kontorer eller blot en arbejdsplads i et
storrumskontor. Det sidste kalder vi plug n’play.

42

Vores iværksættermiljø, TakeOff, er nu udvidet til to afdelinger i
Odense. Indtil nu har 42 startupvirksomheder modnet deres forretningsidé i samarbejde med os og vores 15 partnere.

modeller
nye start ups

+1000
nye gæster

Med de nye faciliteter er Syddanske Forskerparker blevet et attraktivt konferencested for erhvervsarrangementer. Vi kan nu rumme
udstillinger til over 1000 personer, netværksmøder til 500 og konferencer til 300 personer i vores nye hus, Videnbyen.

Virksomhederne vokser

70%
oplever vækst

70 % af virksomhederne i forskerparkerne har oplevet vækst i det
forgangne år. Det er en stigning på 15 % i forhold til sidste år. Stigningen i omsætningen er på gennemsnitlig 58 %, så det er mere end
en fordobling sammenlignet med sidste års tal.

24%
udvider

Cirka en fjerdedel af de adspurgte virksomheder har udvidet deres
areal i 2015 – enten i form af større kontorer eller tilbygninger. Mange har fordoblet deres areal.



International profil
I Forskerparkerne har virksomhederne en international profil. 8 % er udenlandsk ejet, og det er mere end dobbelt så mange udenlandsk ejet end regionenes virksomheder i gennemsnit.
25 % har udenlandske ansatte. 69 % af de adspurgte angiver, at de har samarbejdet med udenlandske afdelinger, partnere eller
virksomheder i 2015. 62 % har haft udenlandske besøg, og det er iøjnefaldende, at det langt fra er nærmarkederne, der er vores
hyppigste samarbejdspartnere, men Asien, USA og de baltiske lande.

Innovation og udvikling
67 % af virksomhederne har lanceret nye produkter inden for det seneste år. Det er en lille stigning i forhold til året før. Til gengæld
er der i gennemsnit kommet langt flere varer på hylderne hos hver enkelt virksomhed. Produkterne er udviklet gennem samarbejde og innovation, - med brugerne, overfor markederne og helt tæt på forskningsmiljøerne.

Miljøets merværdi
Forskerparkerne bidrager til denne udvikling gennem opbygningen af et innovativt og vækstorienteret miljø med stor grad af
vidensdeling. I Forskerparkerne har der sidste år været en stigning i antallet af arrangementer. Det er blevet til 97 sociale og faglige
events i 2015; lige fra konferencer og netværksmøder, fælles morgenbord, torsdagscaféer, julefrokoster til den årlige sportsfest
Forskerparken Games.
70 % af virksomhederne i de fire forskerparker deltager løbende i disse arrangementer, og halvdelen angiver specifikt, at det er
her, de får nye kontakter, som de kan bygge fremtidige samarbejder på. Dette markerer også en stigning i forhold til sidste års
opgørelse.

Tilfredse virksomheder
I Syddanske Forskerparker har vi fokus på tilfredse virksomheder, og på at netværket og faciliteterne i de fire parker fungerer. Og
netop samarbejdsmulighederne og det miljø, der tilbydes her, tillægger respondenterne stor værdi. Ca. ¾ har igangværende samarbejdsrelationer til en eller flere af de øvrige virksomheder i parkerne.
Et andet vigtigt parameter, der har betydning for, at de har valgt forskerparken, er beliggenheden og den attraktive adresse. Endelig er der stor tilfredshed med de udbudte faciliteter, idet samtlige adspurgte svarer, at de er tilfredse med vores kontor- samt
konferencefaciliteter, og at de vil anbefale dem til andre.

Syddanske forskerparker er en fond med vokseværk, med fire
afdelinger; to i Sønderborg og to i Odense. Desuden åbner vi en ny forskerpark i Kolding 1. september 2016.
Vi skaber udviklingsmiljøer, hvor ideer og projekter kan udvikle sig til bæredygtige virksomheder, og bygger bro mellem forskning og erhverv. Forskerparkerne danner ramme for ca. 120 virksomheder, og søger i disse år at udvide
sine aktiviteter i region Syddanmark.
Læs mere på www.syddanskeforskerparker.dk

