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Life Science Accelerators:

The Key Entity of the Innovation Ecosystem 

in the Success of Biotechnology Startups in 

the Knowledge-Based Economy

This research examines the significant role of bioscience

accelerators as a key component of the innovation

ecosystem in the successful advancement of biotechnology

startups in the knowledge-based economy. The research

was conducted in a qualitative method and the findings

from the interviews confirm this importance. Specialized

biotechnology accelerators are considered a more suitable

place for the origin of biotech startups due to having

specialized infrastructure, accelerator access to the

network of markets, customers and investors during the

acceleration program and finally using experienced

mentors to train, aid and support the teams.
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