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Provozní údaje parku
Členství v SVTP: ANO
Stav parku: provozovaný
Partner v projektu SPINNET: NE
Termín zahájení provozu: 1.9. 2014
Zakladatel(é):
Majitel(é):
Provozovatel(é):
Typ hospodářského subjektu: vědeckotechnologický park
Kritéria pro přijetí inovační firmy:
Charakteristika parku
Úvod
Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. se primárně zabývá klinickým vývojem, průmyslovým
výzkumem a výrobou nových produktů regenerativní medicíny a buněčné terapie, včetně klinického
hodnocení a to jak pro své potřeby, tak pro ostatní společnosti (CRO služby).
Společnost se zaměřuje na transfer vědeckých poznatků specificky manipulovaných lidských tkání a
buněk do klinické praxe, tedy využití vědeckých výsledků u pacientů. Společnost má pro své aktivity
k dispozici nejmoderněji vybavené analytické a diagnostické laboratoře, čisté prostory (cGMP) a
operační sály v biotechnologickém parku 4Medical Innovations Ostrava v rozsahu 6.500 m2, v areálu
Fakultní nemocnice Ostrava.
V laboratořích se doposud usídlilo osm inovativních společností.
Biotechnologický park 4Medical Innovations disponuje komplexními vývojovými a výrobními
laboratořemi pro výrobu produktů a léčivých přípravků na bázi lidských buněk. K dispozici je celkem
6.500 m2, z toho cca 2.000 m2 GMP. Laboratorní prostory jsou navrženy dle know-how získaného při
výrobě vlastní léčivých přípravků společnosti PrimeCell Therapeutics a.s. a dle posledních
technologických standardů splňující požadavky Správné výrobní praxe (GMP) a Evropské legislativy.
Specifickými obory centra jsou buněčná manipulace, biotechnologie, biofarmacie a diagnostika pro
lidské buňky a genetiku.

4Medical Innovations slouží jako inkubátor pro biotechnologické firmy a jeho cílem je využít
výsledků základního výzkumu a umožnit jejich transfer do klinické praxe, tedy k použití u pacientů.
Centrum je určené převážně pro výrobce a inventory v oblasti lidských buněk a léčiv,
vědeckovýzkumné instituce, univerzity, poskytovatelé zdravotní péče a především pro spin-off
společnosti v oblasti buněčné terapie, biotechnologie, biofarmacie a diagnostiky.
Výhodou centra je úzká spolupráce a propojení privátního sektoru s klinickými pracovišti nemocnic a
akademickou půdou, což je pro rozvoj inovací a oboru moderní medicíny zcela klíčové. V biotech
parku se doposud usídlilo osm inovativních společností.
Služby poskytované inovačním firmám
VTP
externě
Poradenství
obchodní plány
technologické poradenství
patentové poradenství
certifikační poradenství
finanční poradenství
účetnictví
právní poradenství
marketingové poradenství
vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
VTP
externě
Technické služby
sekretariát
telefonní centrála
telefon, fax
kopírování

zpracování textů
recepce
bufet, jídelna
konferenční prostory
počítač pro technické použití
dílny
laboratoře
přístup k databankám
výstavní prostor
VTP
externě
Finance
vlastní kapitál
kredity
příspěvky
ostatní formy
Náklady služeb parku
Náklady služeb VTP
výhradně podle skutečných nákladů
výhradně paušály
paušál a příplatek podle použití
v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
Vedlejší náklady
dle spotřeby
paušál Kč/m2
vytápění

elektřina
ostatní
celkem

Nájemné (ročně)
Kč/m2
kancelářské plochy
výrobní plochy
ostatní

Statistické údaje

inov. firmy
ost. firmy
instituce
CELKEM
Počet firem
Počet pracovníků
Pronajatá plocha m2

VTP
Rozloha pozemků
Zastavěná pl. parku
Užitná plocha
- pronajatá plocha
= zbývá k pronájmu
0 m2

Seznam inovačních firem parku
Tento park nemá žádné inovační firmy

(případně žádná inovační společnost nesplňuje Vaše vyhledávací kritéria)

Vědeckotechnický park nemá žádnou mezinárodní spolupráci
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