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Podnikatelský inkubátor Brno - Jih
Poslední aktualizace: 15.12.2017 14:02
Hněvkovského 65
617 00 Brno
Tel.: +420 739 415 325
Fax: +420 543 216 056
E-mail:
WWW: http://www.vtpbrno.cz
Odkaz na mapu: zde
IČO:
Ředitel: Ing. Petr Mandelík, Ph.D.
Zástupce ředitele: Ing. Jan Kunc
Provozní údaje parku
Členství v SVTP: ANO
Stav parku: provozovaný
Partner v projektu SPINNET: NE
Termín zahájení provozu: 1.7. 2007
Zakladatel(é): VÚSH, a.s., VUT v Brně, Statutární město Brno
Majitel(é): VÚSH a.s.
Provozovatel(é): VÚSH a.s.
Typ hospodářského subjektu:
Kritéria pro přijetí inovační firmy: Podnikatelský plán
Charakteristika parku
Úvod
Inkubátor podporuje vznik začínajících inovačních firem v regionu. Inkubátor poskytuje pro
začínající firmy prostory pro podnikání za zvýhodněné nájemné, ale i poradenství ohledně práva,
financování, marketingu, sestavení podnikatelských záměrů 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
1 200 Kč/m2
výrobní plochy
ostatní

Statistické údaje

inov. firmy
ost. firmy
instituce
CELKEM
Počet firem
8
8
Počet pracovníků
4
4
Pronajatá plocha m2
400
400

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

Seznam inovačních firem parku
Aponia Software, s.r.o.
vývoj navigačních systémů
Karel Jícha
Tel.: +420 777 057 577
E-mail: karel.jicha@aponia.com
WWW: http://www.aponia.com
Technologie:
1400 - Dopravní a logistické systémy a pohony
9900 - neuvedeno
Odvětví:
72 - Zpracování dat a související činnosti

73 - Výzkum a vývoj

iStudio s.r.o.
IČO: 26952611
virtuální procházky, web design
Ing. Jiří Blažek
Tel.: +420 605268592
E-mail: blazek@istudio.cz
WWW: http://www.isudio.cz
Technologie:
0400 - Informační a telekomunikační technologie
Odvětví:

Petr Opletal
vývoj úlů a výroba bio medu
Tel.: +420 776 253 828
WWW: http://www.darekzmedu.cz
Technologie:
1500 - Zařízení pro ochranu životního prostředí
Odvětví:
01 - Zemědělství, myslivost a související činnosti
15 - Výroba potravin a nápojů
73 - Výzkum a vývoj

RIE s.r.o.
IČO: 28267702
research, innovation, expertise
Ing. Michal Vajdák, Ph.D.
Tel.: +420 773 947 312
E-mail: vajdak@rie.cz
WWW: http://www.rie.cz
Technologie:
0700 - Medicina a zdravotnictví
0800 - Měřící a regulační technika
Odvětví:
29 - Výroba strojů a zařízení
31 - Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
33 - Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů

73 - Výzkum a vývoj

Top Bio a.s.
výroba a distribuce biopotravin
Ing.Pavel Strašák
Tel.: +420 533 441 510
E-mail: info@topbio.cz
WWW: http://www.topbio.cz
Technologie:
1500 - Zařízení pro ochranu životního prostředí
Odvětví:
01 - Zemědělství, myslivost a související činnosti
51 - Velkoobchod a zprostředkování obchodu /kromě motorových vozidel/

Tvarůžek Design
průmyslový design
Mgr.Art. Martin Tvarůžek
Tel.: +420 602 588 078
WWW: http://www.tvaruzekdesign.com
Technologie:
9900 - neuvedeno
Odvětví:
30 - Výroba kancelářských strojů a počítačů /včetně přístrojů na zpracování dat/
31 - Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
32 - Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů
33 - Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů
73 - Výzkum a vývoj

Vědeckotechnický park nemá žádnou mezinárodní spolupráci
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