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El Centre de Visió per Computador i l'empresa AB-Biotics
aconsegueixen accèssits del Premi Sello Innovación 2011

03.10.2011. Notícies del Parc   -   El Premi reconeix la tasca de col·laboració entre empreses i infraestructures d'R+D
que promouen les relacions comercials que tenen com a punt de partida la innovació.

L'Associació de Parcs Científics i Tecnològics d'Espanya (APTE) ha concedit al Centre de Visió per Computador i a l'empresa
AB-Biotics, ambdós ubicats al Parc de Recerca UAB, els accèssits del Premi Sello Innovación 2011. Amb aquest guardó es
pretén valorar tant el desenvolupament de coneixement aplicable com la inversió privada en R+D.
El CVC ha estat reconegut en segon lloc com a millor infraestructura d'R+D ubicada en un parc, per haver desenvolupat un
ampli número d'aplicacions per al teixit empresarial. Per la seva banda, l'empresa AB-Biotics ha rebut l'accèssit en la categoria
de millor empresa que ha establert un major nombre de col·laboracions amb infraestructures d'R+D, que han suposat la
incorporació dels seus desenvolupaments a l'activitat de l'empresa.
Els guardonats en primer nivell han estat l'Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, del Parc Tecnològic d'Andalusia, i
Tecnalia Research & Innovation, del Parc Científic i Tecnològic de Bizkaia, que han empatat en la categoria d'Infraestructures
R+D; i l'empresa Airbus Military, ubicada al Parc Tecnològic Aeroespacial d'Andalusia, en la categoria d'Empreses. Aquestes
tres entitats rebran una dotació econòmica de 1000 euros. Aquestes tres entitats han rebut el Premi per la seva aportació a la
R+D, pel seu capital humà, per l'impacte econòmic de les innovacions que desenvolupen i per les col·laboracions que porten a
terme amb altres entitats.
Els Premis, que han rebut el suport del Ministeri de Ciència i Innovació, els entregarà el secretari general d'Innovació del
Ministeri, Juan Tomás Hernani, durant el V Encontre Ibèric que es celebrarà el proper 13 d'octubre al Parc Científic de Madrid.


