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Podnikatelský inkubátor Vsetín
Poslední aktualizace: 15.12.2017 14:02
Horní náměstí 3
755 01 Vsetín
Tel.: +420 739 529 445
E-mail: info@aerv.cz
WWW: http://www.aerv.cz
Odkaz na mapu: zde
IČO:
Ředitel: Ing. Tomáš Pifka
Provozní údaje parku
Členství v SVTP: ANO
Stav parku: provozovaný
Partner v projektu SPINNET: NE
Termín zahájení provozu: 1.8. 2007
Zakladatel(é): Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s., Město Vsetín
Majitel(é): Město Vsetín
Provozovatel(é): Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.
Typ hospodářského subjektu:
Kritéria pro přijetí inovační firmy:
Charakteristika parku
Úvod
Základním cílem Podnikatelského inkubátoru Vsetín je podpora začínajících a inovačních firem. Mezi
další aktivity inovačního centra patří zejména zabezpečování kontaktů na výzkumná a vývojová
střediska a univerzity, poskytování pomoci při zavádění inovací, technologickém transferu,
poradenská činnost, zabezpečování dotačního a informačního servisu, pořádání nejrůznějších
vzdělávacích akcí. Společnost je členem Inovační infrastruktury Zlínského kraje (síť regionálních
institucí a provozovatelů PI, VTP a CTT). Aktivně se podílíme na výchově k inovačnímu podnikání a
myšlení formou workshopů se studenty, na pořádání kooperačních a technologických burz,
workshopů pro podnikaele apod.
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
1500

výrobní plochy
ostatní

Statistické údaje

inov. firmy
ost. firmy
instituce
CELKEM
Počet firem
7
7
1
15
Počet pracovníků
14
12
2
28
Pronajatá plocha m2
274
390
28
692

VTP
Rozloha pozemků
Zastavěná pl. parku
1294 m2
Užitná plocha
692 m2
- pronajatá plocha
692 m2
= zbývá k pronájmu
0 m2

Seznam inovačních firem parku
eSports.cz
IČO: 26340933

Online poskytování mediálních a marketingových služeb sportovním klubům
Michal Berg
Tel.: +420 603 102 284
E-mail: michal.berg@esports.cz
WWW: http://cz.esportsmedia.com/
Technologie:
Odvětví:
93 - Ostatní služby

IBITEK-Czech s.r.o.
IČO: 278 04 828
Inženýrské služby na poli návrhu, renovace, údržby a optimalizace průmyslových procesů. Rozvody a
napájení elektrické energie, automatizace, údržba nástroje optimalizovaného řízení & Business
Intelligence.
Tel.: 420 605 510 903
E-mail: info@ibitek.cz
WWW: http://www.ibitek-group.com
Technologie:
Odvětví:

JUDr. Milan Trlica
IČO: 71469401
Advokátní kancelář - právní služby: občanské, obchodní, pracovní a rodinné právo
JUDr. Milan Trlica
Tel.: +420 571 410 219
Fax: +420 571 410 219
E-mail: trlicamilan@seznam.cz
Technologie:
Odvětví:

Management studio 118
IČO: 11179449
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, reklamní a propagační činnost
Ing. Martin Pala, MBA
Tel.: +420 603 887 080
E-mail: mpala@ms118.cz
WWW: http://www.ms118.cz/

Technologie:
Odvětví:
93 - Ostatní služby

Mgr. Martina Charvátová
IČO: 71465839
Advokátní kancelář - právní služby: občanské, pracovní, rodinné, obchodní a trestní právo
Mgr. Martina Charvátová
Tel.: +420 571 410 584
Fax: +420 571 410 584
E-mail: martina.charvatova@centrum.cz
WWW: http://www.akcharvatova.cz/
Technologie:
Odvětví:

NOWONET media
IČO: 27842185
Inovativní internetové aplikace a intranetová řešení, internetové prezentace, webdesign
Robert Pavlík
Tel.: +420 605 426 791
E-mail: info@nowonet.com
WWW: http://www.nowonet.com
Technologie:
0400 - Informační a telekomunikační technologie
9900 - neuvedeno
Odvětví:
93 - Ostatní služby

SC Consulting & Solution
IČO: 28589670
Poskytování úvěrových služeb a zhodnocováním finančních prostředků
Pavel Chmelař
Tel.: +420 774 438 060
E-mail: info@sccs.cz
WWW: http://www.sccs.cz/
Technologie:
Odvětví:

93 - Ostatní služby

Vědeckotechnický park nemá žádnou mezinárodní spolupráci
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