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ISIS-projekter for 100 mio. kr.
- erhvervslivet tredobler sit engagement i ISIS Katrinebjerg
Kompetencecenter ISIS Katrinebjerg tiltrækker langt mere kapital fra private
virksomheder end forventet.
Centeret, der er etableret i regi af forskningsaktieselskabet Alexandra Instituttet A/S,
har hen over det seneste års tid etableret offenlig/private samarbejdsprojekter til en
samlet værdi af 100 mio. kr. Heraf kommer de 40 mio. kr. fra erhvervslivet. Det er
næsten tre gange mere end oprindelig budgetteret.
Kompetencecenter ISIS Katrinebjerg er en del af den jysk-fynske it-satsning og det
største af ialt fire jysk-fynske kompetencecentre. Centrene skal skabe innovation på
it-området i et tæt samspil mellem offentlig forskning og privat erhvervsliv. De er
finansieret af Videnskabsministeriet, amter, kommuner og uddannelsesinstitutioner.
Desuden deltager en lang række private virksomheder, og det er primært
virkomhedernes andel af finansieringen, der har fået det fireårige ISIS-budget til at
vokse fra de oprindelige 65 mio. til 100 mio. kr.
- Lige nu taler man meget om vejen fra forskning til faktura, siger Alexandra
Instituttets direktør, professor Ole Lehrmann Madsen.
- Den store interesse fra erhvervslivet beviser, at vi i ISIS Katrinebjerg har fundet en
model for samarbejde mellem privat erhvervsliv og offentlig forskning, der er
særdeles attraktiv, både for virksomheder og forskere,
Kompetencecenteret ISIS Katrinebjerg fokuserer på tre indsatsområder: sundheds-it,
interaktive rum og software. De ialt 22 ISIS-projekter omhandler bl.a. udvikling af
mobil teknologi til sundhedspersonale, nye anvendelser af it i skoler og biblioteker,
udvikling af en glatføresensor og projekter inden for software-sikkerhed. Blandt de
deltagende virksomheder er både internationale it-virksomheder som IBM og Sun,
store danske virksomheder som B&O, TDC, Systematic Software Engineering og
Danfoss Drives og mindre virksomheder som OOVM, Liwas og Dansk Data Display.
Ifølge en undersøgelse, offentliggjort af nyheds- og analysevirksomheden Mandag
Morgen 24. maj, er IT-byen Katrinebjerg Danmarks dristigste erhvervspolitiske
satsning netop nu. Katrinebjerg, der har Alexandra Instituttet som omdrejningspunkt,
beskrives som det vel nok mest ambitiøse forsøg på at skabe en dansk
innovationsmodel baseret på forskning i verdensklasse.
Rapporten kan downloades på www.alexandra.dk
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