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Ett halvår med projekt Innovationslänken
Den 1 februari 2021 startade projekt Innovationslänken – för IT och industri i
Kronoberg. Målet med projektet är att fler små och medelstora företag inom
IT och industri i Kronoberg ska få kunskap, kontakter och verktyg för FoUarbete i syfte att förflytta sig uppåt i värdekedjan genom ökad
innovationsförmåga. I förlängningen kan detta leda till ökad produktion och
tillväxt. Under det första halvåret har projektet tagit form och uppnått:
- Utveckling av Linnéuniversitetets Innovationsmaster som knutits närmare
regionens företag och näringsliv.
- Ca 50 samarbetskontakter har knutits med företag varav flera är på gång till

samarbete med universitetet eller deltagande på projektets nischade
workshops den närmaste tiden.
- Projektet har landat i en fungerande samverkansmodell mellan Videum
Science Park, Linnéuniversitetet och Campus Ljungby. Samverkan mellan det
offentliga, näringsliv och akademi.
Projektet fortgår till april 2023. Läs mer om Innovationslänken >>

VIDEUM AB - ett utvecklingsbolag, en science park och ett fastighetsbolag i
teknisk framkant.
Videum är ett kommunalt utvecklingsbolag som verkar för att på olika sätt
skapa en dynamisk kunskapsmiljö för företag, studenter och forskning på
campusområdet i Växjö. Detta gör vi på två sätt. Det första är att Videum äger,
driver och utvecklar Videum Science Park. Här finns både stora och små företag,
institut och organisationer som hyresgäster. Videum Science Park erbjuder
tillträde till nätverk som öppnar nya affärsmöjligheter.
Det andra är att Videum äger och förvaltar 100 000 kvm fastighetsyta och
Linnéuniversitetet är den i särklass största hyresgästen. Fastigheterna präglas
av modern arkitektur och flexibla lokaler, men även av något så unikt som att
vi äger ett eget slott. Runt om på campus och i Videum Science Park, inomoch utomhus, finns en stor mängd permanenta konstverk i en vacker grön
miljö.
www.videum.se
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