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Podnikatelský inkubátor RVP Invest
Poslední aktualizace: 15.12.2017 14:02
Jerlochovice 120
742 45 Fulnek
Tel.: +420 556 712 145
Fax: +420 556 712 145
E-mail:
WWW: http://www.rvp.brown.cz
Odkaz na mapu: zde
IČO: 25886240
Ředitel: Ing. Petr Mořkovský
Zástupce ředitele: Ing.Tomáš Gardian Mikulík
Provozní údaje parku
Členství v SVTP: ANO
Stav parku: provozovaný
Partner v projektu SPINNET: NE
Termín zahájení provozu: 1.9. 2007
Zakladatel(é): RVP Invest, a.s.
Majitel(é): RVP Invest, a.s.
Provozovatel(é): RVP Invest, a.s.
Typ hospodářského subjektu: Akciová společnost
Kritéria pro přijetí inovační firmy: malý a střední firma zejména výrobního charakteru s
inovativním potenciálem (vlastní vývoj, projekce
Charakteristika parku
Úvod
Podnikatelský inkubátor je umístněn v areálu průmyslové zóny města Fulnek-Jerlochovice. Výborná
dopravní obslužnost. Celková využitelná plocha 4000 m2, z toho 3750 m2 výrobních a ostatních
ploch a 250 m2 režijních ploch, na kterých budou realizovány služby klientům. Oborové zaměření PI:
kovoobrábění, strojírenství.
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
800
výrobní plochy

700
ostatní
500

Statistické údaje

inov. firmy
ost. firmy
instituce
CELKEM
Počet firem
6
2
8
Počet pracovníků
70
25
95
Pronajatá plocha m2
2800
850
3650

VTP
Rozloha pozemků
Zastavěná pl. parku
4000 m2
Užitná plocha
3750 m2
- pronajatá plocha
3650 m2
= zbývá k pronájmu
100 m2

Seznam inovačních firem parku
Bela Csémi
IČO: 67331831
výroba strojů a zařízení, výroba kovových konstrukcí a výrobků, projekce a technické poradenství
Bela Csémi

Tel.: +420 737262645
Technologie:
9900 - neuvedeno
Odvětví:
29 - Výroba strojů a zařízení

CT-Products
IČO: 27801691
nástrojářství, příprava a vypracování technických návrhů
Ing.Jana Čeganová
Tel.: +420 737262639
Technologie:
9900 - neuvedeno
Odvětví:
28 - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení

HEINZ FOOD
výroba potravin, čokoládových výrobků
Technologie:
Odvětví:
15 - Výroba potravin a nápojů

Moravská nástrojárna
IČO: 26846501
nástrojářství, inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ing.Václav Mořkovský
Tel.: +420 777073300
Technologie:
9900 - neuvedeno
Odvětví:
28 - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení

Seven Sport
vývoj a výroba sportovních zařízení

Technologie:
Odvětví:
93 - Ostatní služby

VVM-IPSO
IČO: 25394479
kovoobráběčství, konstrukční činnost
František Munster
Technologie:
9900 - neuvedeno
Odvětví:
28 - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení

Vědeckotechnický park nemá žádnou mezinárodní spolupráci

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

