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Vědeckotechnický park, ENKI
Poslední aktualizace: 15.12.2017 14:02
Dukelská 145
379 01 Třeboň
Tel.: +420 384 706 111
Fax: +420 384 706 112
E-mail: enki@enki.cz
WWW: http://www.vtp.trebon.cz
Odkaz na mapu: zde
IČO:
Ředitel: Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.
Zástupce ředitele: Ing. Josef Novotný
Provozní údaje parku
Členství v SVTP: ANO
Stav parku: provozovaný
Partner v projektu SPINNET: NE
Termín zahájení provozu: 12.6. 2002
Zakladatel(é): ENVI, s.r.o.
Majitel(é): ENVI, s.r.o. a ENKI, o.p.s.
Provozovatel(é): ENVI, s.r.o. a ENKI, o.p.s.
Typ hospodářského subjektu: s.r.o. a o.p.s.
Kritéria pro přijetí inovační firmy:
Charakteristika parku
Úvod
K 31.12.2007 byla plocha VTP rozšířena na 1496 m2. Po rozšíření prostorových kapacit je zajištěna v
širším rozsahu výzkumná činnost a inovační podnikání. TIC ma program vědecko-technického parku.
Zároveň v jeho prostorách dochází k inkubaci nových podnikatelských subjektů.
Jeho hlavní zaměření:
a) Solární a jiné energetické programy
b) Strojírenská ekotechnika
c) Inovace a podnikání v oblasti jemné mechaniky a optiky
d) Biotechnologie
e) Ekotechniky v oblasti trvale udržitelného hospodaření v krajině.
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
500 - 1 000
výrobní plochy
500
ostatní
1 500

Statistické údaje

inov. firmy
ost. firmy
instituce
CELKEM
Počet firem
4
2
1
7
Počet pracovníků
55
5
14
74
Pronajatá plocha m2
500
50
106
656

VTP
Rozloha pozemků
Zastavěná pl. parku
Užitná plocha
1496 m2
- pronajatá plocha
656 m2
= zbývá k pronájmu
840 m2

Seznam inovačních firem parku
ENKI, o.p.s.
IČO: 251 73 1
Obecně prospěšná společnost pro výzkum a osvětu v oborech životního prostředí
RNDr. Jan Pokorný CSc.
Tel.: +420384724346
Fax: +420384724346
E-mail: enki@enki.cz
WWW: http://www.enki.cz
Technologie:
0100 - Biotechnologie
0200 - Energetika
1300 - Fotonika
9900 - neuvedeno
Odvětví:
01 - Zemědělství, myslivost a související činnosti
02 - Lesnictví, těžba dřeva a přidružené činnosti
05 - Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti v rámci rybolovu
73 - Výzkum a vývoj

ENVI, s.r.o.
IČO: 472 17 7
společnost pro ekologické, obchodní a projekční služby
Ing. František Hrubec
Tel.: +420384724346
Fax: +420384724346
E-mail: envi@envi.cz
WWW: http://www.envi.cz
Technologie:
0100 - Biotechnologie
0200 - Energetika
0800 - Měřící a regulační technika
1300 - Fotonika
9900 - neuvedeno
Odvětví:
01 - Zemědělství, myslivost a související činnosti
10 - Dobývání černého uhlí a hnědého uhlí, rašeliny
14 - Dobývání a úprava ostatních nerostů
28 - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení
29 - Výroba strojů a zařízení
35 - Výroba ostatních dopravních zařízení
45 - Stavebnictví

61 - Vodní doprava
73 - Výzkum a vývoj

ESNet
IČO: 25180002
POSKYTOVATEL SLUŽEB SÍTĚ INTERNET
Ing. Václav Hauser
Tel.: +420384 72 46 02
E-mail: info@esnet.cz
WWW: http:/www.esnet.cz
Technologie:
0400 - Informační a telekomunikační technologie
Odvětví:
30 - Výroba kancelářských strojů a počítačů /včetně přístrojů na zpracování dat/
64 - Činnosti poštovní a telekomunikační

Společnost Rožmberk, o.p.s.
IČO: 251 74 5
Biologický výzkum, ochrana přírody, trvale udržitelné využívání krajiny
Robert Dulfer
Tel.: +420 384 72 43 46
Fax: +420384 72 43 46
E-mail: info@rozmberk.org
WWW: http://www.info.rozmberk.org
Technologie:
0100 - Biotechnologie
Odvětví:
73 - Výzkum a vývoj
Název subjektu:
Horizon2020 SIM4NEXUS
Země:
Nizozemsko
Druh spolupráce:
společný projekt

Popis spolupráce:

projekt EU Horizon2020 na téma voda-energie-klima

Kontaktní web:
http://www.enki.cz (project website in process)
Kontaktní e-mail:
pokorny@enki.cz
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