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Podnikatelský a inovační park Agritec
Poslední aktualizace: 15.12.2017 14:02
Zemědělská 2520
787 01 Šumperk
Tel.: +420 649 382 111
Fax: +420 649 382 999
E-mail: agritec@agritec.cz
WWW: http://www.agritec.cz
Odkaz na mapu: zde
IČO: 48392952
Ředitel: Ing. Miroslav Hochman
Zástupce ředitele: Ing. Zdeněk Muroň
Provozní údaje parku
Členství v SVTP: ANO
Stav parku: provozovaný
Partner v projektu SPINNET: NE
Termín zahájení provozu: 1.6. 1996
Zakladatel(é): AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Majitel(é): AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o.
Provozovatel(é): AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o.
Typ hospodářského subjektu: Společnost s ručením omezeným
Kritéria pro přijetí inovační firmy: Podpora malých a začínajících firem
Charakteristika parku
Úvod
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
360
výrobní plochy
300
ostatní
150

Statistické údaje

inov. firmy
ost. firmy
instituce
CELKEM
Počet firem
8
5
2
15
Počet pracovníků
120
84
9
213
Pronajatá plocha m2
2360
1124
145
3629

VTP
Rozloha pozemků
Zastavěná pl. parku
Užitná plocha
5295 m2
- pronajatá plocha
3629 m2
= zbývá k pronájmu
1666 m2

Seznam inovačních firem parku
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby
IČO: 48392952
Zemědělský výzkum, šlechění, semenářství
Ing. Miroslav Hocham
Tel.: +420-649-382111
Fax: +420-649-382999

E-mail: agritec@agritec.cz
WWW: http://www.agritec.cz
Technologie:
0100 - Biotechnologie
Odvětví:
01 - Zemědělství, myslivost a související činnosti
51 - Velkoobchod a zprostředkování obchodu /kromě motorových vozidel/
73 - Výzkum a vývoj
93 - Ostatní služby

AMGIS BM
IČO: 48393894
Kovo výroba, zavlažovací technika
Ing. Stanislav Mlinář
Tel.: +420-649-382110
Fax: +420-649-382999
E-mail: amgis@agritec.cz
Technologie:
0300 - Výrobní technologie
9900 - neuvedeno
Odvětví:
01 - Zemědělství, myslivost a související činnosti
28 - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení

AZ EKOTHERM - OKNA s.r.o.
IČO: 25753291
Projektování a výroba oken a dveří
Ing. Libor Král
Tel.: +420-649-382221
Fax: +420-649-382221
Technologie:
0300 - Výrobní technologie
Odvětví:
20 - Průmysl dřevařský a korkařský kromě výroby nábytku, výroba košů a proutěného zboží

DŘEVOPROJEKT
IČO: 62362909
Projektová činnost v oblasti dřevozpracující prum.

Ing. Vladimír Hatoň
Tel.: +420-649-382407
Fax: +420-649-382401
Technologie:
0300 - Výrobní technologie
9900 - neuvedeno
Odvětví:
20 - Průmysl dřevařský a korkařský kromě výroby nábytku, výroba košů a proutěného zboží
36 - Výroba nábytku, ostatní zpracovatelský průmysl
74 - Služby převážně pro podniky

Vědeckotechnický park nemá žádnou mezinárodní spolupráci
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