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«Серв’є» BioL Servier та BioLabs оголосили про
прийом заявок від учасників, які бажають
приєднатися до роботи інтегрованого інкубатора
інноваційних рішень Spartners, що знаходиться на
території майбутнього Інституту досліджень та
розробок у Париж-Сакле.
▪ Spartners - це унікальний інкубатор інноваційних рішень,
розташований у Франції, який надасть необхідні умови для
стимулювання терапевтичних інновацій та сприяння обміну
передових знань.
▪ Прийом заявок на участь у роботі інкубатора інноваційних
рішень Spartners приймаються від стартапів у сфері охорони
здоров’я та
медико-біологічних наук, які повинні стати
першими учасниками, що приєднаються до роботи інкубатора
інноваційних рішень.
Сюрен (Франція) та Кембридж, Массачусетс (США), 17 жовтня 2022р. – «Серв’є» та BioLabs
Global оголосили про початок прийому заявок для участі у роботі інкубатора інноваційних рішень
Spartners, що знаходиться на території майбутнього Інституту досліджень та розробок у ПарижСакле, який планується відкрити в 2023р.
Очікуються заявки від молодих інноваційних компаній у сфері охорони здоров’я та медикобіологічних наук, які займаються розробкою інноваційних концепцій. Компанії можуть подати
заявки, заповнивши форму на сайті: https://www.biolabs.io/apply-online
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Подані заявки будуть оцінюватися відбірковою комісією, в яку входять представники «Серв’є» та
BioLabs, а також експерти, що представляють ключових гравців у сфері терапевтичних інновацій:
Medicen, France Biotech, мережа SATT та Bpifrance. За бажанням, компанії-кандидати можуть
відвідати інкубатор. Більше інформації ви знайдете на сайті за посиланням: BioLabs.io
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Spartners - це унікальне місце у
Франції, створене для стимулювання
терапевтичних інновацій та обміну
передових знань.
Олів’є Носьєн (Olivier Nosjean), Директор
Open Innovation у «Серв’є», зазначив:
"Spartners – це чітке відображення зобов’язання
взятого компанією «Серв’є» щодо розробки
інновацій та прагнення об’єднати багатьох
гравців
сфери
охорони
здоров’я
для
прискорення
створення
передових
терапевтичних рішень на благо пацієнтів. Ми
задоволені,
що
маємо
можливість
співпрацювати з BioLabs. Таким чином, Spartners
зможе стати джерелом синергії та інновацій, які
сприятимуть прискоренню розвитку екосистеми
взаємодії охорони здоров’я у Франції та в усій
Європі».

Spartners, інкубатор, інтегрований у Інститут
досліджень та розробок “Серв’є” в Париж-Сакле

Займаючи площу 1,850 кв.м., Spartners було створено для розміщення приблизно 15 стартапів, у
яких працюватимуть більш ніж 100 науковців. Інкубатор інноваційних рішень пропонує унікальну
для Франції комбінацію приміщень, оснащених за останнім словом техніки, а також сервісів та
обладнання, які дозволять стартапам проводити незалежну роботу та одночасно користуватися
перевагами наукової та промислової експертизи компанії «Серв’є» та інноваційного бізнесекосистемного осередку Париж-Сакле світового рівня.

Партнерство з BioLabs для максимального успіху стартапів
BioLabs - це міжнародна мережа, що пропонує оснащені об’єкти з умовами коворкінгу, яку було
створено, щоб підтримати наукові стартапи в їхньому швидкому розвитку за умов обмежених
капітальних інвестицій. BioLabs буде здійснювати управління щоденною діяльністю інкубатора
інноваційних рішень, а також забезпечувати функціонування сервісів та обладнання.
«Серв’є» та BioLabs мають однакову мотивацію: виявити та підтримати дослідницькі проєкти, які
можуть створити інноваційні терапевтичні рішення.
Філіп Гедон (Philippe Guédon), директор інкубатора Spartners додав: "Головний принцип
BioLabs полягає в підтримці підприємців задля прискорення виходу на ринок розроблених ними
рішень, створивши висококласні умови (повністю оснащені лабораторії, побудовані під ключ,
проведення навчання з охорони навколишнього середовища та здоров’я людей (EHS) тощо). Крім
досвіду та технологій BioLabs, наша партнерська співпраця з «Серв’є» дозволять нашим
командам отримати переваги від реального промислового середовища, створеного в Spartners
для майбутнього обґрунтування доцільності наукової діяльності в рамках стартапів».
Йоханнес Фрюхауф (Johannes Fruehauf), Виконавчий директор BioLabs, повідомив: “Мені
дуже приємно, що ми змогли долучитися до «Серв’є» для запуску Spartners. Цей новий об’єкт
дасть можливість науковцям та бізнес-спільноті скористатися перевагами від нашого
співробітництва з «Серв’є», провідною міжнародною фармацевтичною компанією, та отримати
доступ до BioLabs і нашої міжнародної мережі спільних лабораторій. Я з нетерпінням чекаю на
зустріч з неординарними командами місцевих, національних та міжнародних підприємців, які
будуть проводити свої дослідження в цьому надзвичайному центрі.”

---
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Контакти ”Серв’є”, зв’язки з громадськістю
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Соня Маркес: presse@servier.com I Тел. :+33 (0)1 55 72 40 21
Про «Серв’є»
Компанія «Серв’є», заснована з метою задовольняти потреби охорони здоров’я, є глобальною групою,
якою управляє Фонд, що прагне створювати соціально значущі рішення як для пацієнтів, так і для сталого
розвитку світу. Завдяки своїй унікальній моделі управління вона може повністю реалізувати своє
покликання на довготермінову перспективу: бути відданою терапевтичному прогресу задля задоволення
потреб пацієнтів. 21 800 співробітників Групи віддані цьому спільному покликанню, яке є джерелом
щоденного натхнення.
Будучи світовим лідером у сфері кардіології, «Серв’є» також прагне стати відомим, цілеспрямованим та
інноваційним гравцем у онкології, чия діяльність направлена на лікування важковиліковних видів раку.
Саме тому Група виділяє понад 50% свого бюджету досліджень та розробок на створення цільових
інноваційних методів лікування в онкології.
Терапія в сфері неврології та імунозапальних захворювань є рушійною силою майбутнього зростання. У
цих сферах «Серв’є» зосереджується на обмеженій кількості захворювань, що дозволяє, зважаючи на
точний профіль пацієнтів, запропонувати ефективну таргетну терапію за допомогою точної медицини.
Для сприяння доступу до якісної медичної допомоги для широкого кола пацієнтів за нижчою ціною Група
«Серв’є» також пропонує низку якісних генеричних лікарських засобів у більшості терапевтичних
напрямках, покладаючись на сильні бренди у Франції, Східній Європі, Бразилії та Нігерії.
У всіх цих сферах Група враховує думку пацієнтів на кожному етапі життєвого циклу лікарського засобу.
Компанія «Серв’є» зі штаб-квартирою у Франції має широку географічну присутність у понад 150 країнах з
доходом 4,7 млрд євро у 2021 році.
Більше інформації на новому сайті Групи: servier.com
Стежте за нами в соціальних мережах: LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram
Контакти BioLabs, зв’язки з громадськістю
Марго Лесбат : margauxl@biolabs.io Тел. : +33 6 73 32 85 30
Про BioLabs
BioLabs створює та керує лабораторіями, оснащеними за останнім словом техніки, для проведення
досліджень у сфері медико-біологічних наук та коворкінгами в США, Європі та Японії в самому центрі
кластерів біотехнологічних інновацій. Вони пропонують прекрасно обладнанні коворкінги разом з повністю
оснащеними лабораторіями з наданням необхідної підтримки, офісами та приміщеннями для проведення
заходів та необхідним програмним забезпеченням і унікальним доступом до партнерів зі сфери
фінансування та промисловості.
Дякуючи гнучким правилам та умовам, створеним на своїх об’єктах, BioLabs дає можливість найбільш
успішним розробникам інновацій у сфері медико-біологічних наук працювати, взаємодіяти та брати участь
у різних заходах, що максимально відповідають іхнім потребам.
Така перспективна та сприятлива екосистема дозволяє стартапам сконцентруватися на інноваціях, а не на
операційних питаннях функціонування стартапів, що дозволяє їм максимально реалізовувати свій науковий
потенціал та досягати комерційного успіху. Компанії можуть розпочати з одного проєкту та з часом
розширити активність.
Ви можете отримати більше інформації на сайті: https://www.biolabs.io
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Слідкуйте за нами в соціальних мережах: LinkedIn, Twitter

