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IČO: 06372562
Ředitel: Petra Srdínková (petra.srdinkova@p-pink.cz)
Provozní údaje parku
Členství v SVTP: NE
Stav parku: provozovaný
Partner v projektu SPINNET: NE
Termín zahájení provozu: 28.3. 2018
Zakladatel(é): Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Majitel(é):
Provozovatel(é):
Typ hospodářského subjektu:
Kritéria pro přijetí inovační firmy: Tým 2-5 lidí před založením firmy nebo firma v pre-revenue
fázi. Většina týmu z Pardubického kraje.
Charakteristika parku
Úvod
Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK) podporuje vznik inovativních myšlenek a projektů.
Poskytuje nové impulzy pro již zavedené startupy a firmy. P-PINK nabízí komplexní podpůrné
programy inkubace, akcelerace, odborného vzdělávání a propojování s potenciálními investory. PPINK chce zkvalitnit a rozšířit podnikatelské aktivity a zvýšit počet pracovních míst v Pardubickém
kraji.
Poradenské služby
Mentoring a koučování měkkých podnikatelských dovedností (řízení projektu, založení firmy, výroba
prototypu produktu atd).
Spolupráce s vysokými školami
Spolupráce S Univerzitou Pardubice

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
499,- Kč/měsíc
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)
Název subjektu:
Digital Media Center Barnsley / TechRevolution
Země:
Velká Británie
Druh spolupráce:
společný projekt

Popis spolupráce:

Cílem spolupráce je přenos dobré praxe z vyspělejších subjektů na
méně rozvinuté. V tomto případě je hlavním partnerem Digital Media
Centre v Barnsley (UK). Během cca 2 let bude docházet k přenosu
dobré praxe do dalších 7 inkubátorů v rámci EU (včetně P-PINK).

Kontaktní web:
https://www.barnsleydmc.co.uk/
Kontaktní e-mail:
Hana.Svobodova@mmp.cz; petra.srdinkova@p-pink.cz;
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