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Provozní údaje parku
Členství v SVTP: ANO
Stav parku: provozovaný
Partner v projektu SPINNET: NE
Termín zahájení provozu: 4.11. 2008
Zakladatel(é): Papírny Brno a.s.
Majitel(é): Svoboda - poradentsví, služby, s.r.o.
Provozovatel(é): Podnikatelské centrum Rumburk, VTP, s.r.o.
Typ hospodářského subjektu: Spolecnost s rucením omezeným
Kritéria pro přijetí inovační firmy: Inovacní zamerení firmy, zamerení z hlediska výzkumu a
vývoje
Charakteristika parku
Úvod
VTP Rumburk vznikl v rámci posílení infrastruktury pro rozvoj a posilování vazeb výzkumu a vývoje
na prumysl – podpora prumyslového výzkumu, technologického rozvoje a inovace.
Projekt je orientovaný do oblasti výzkumu, technologie, inovacního podnikání a odborného
vzdelávání, který funguje v úzké spolupráci s vysokými školami, vedeckými pracovišti, zejména s
Akademií Věd a dalsími výzkumnými ústavy.
V soucasné dobe probíhá kooperace s Akademií Ved a firmou Dioptra a.s. s tím, ze ve VTP Rumburk
vzniká ojedinelé pracoviste, zabývající se vedeckým výzkumem v oblasti optomechaniky. Tímto
vzniká prímá podpora inovacního podnikání. Jiz v soucasné dobe podporuje VTP Rumburk
hospodárský rust a vedecko-technický rozvoj v Ústeckém kraji.
Vedecko-technický park vytvárí prostorové zázemí univerzálního typu, zejména laboratorního a
poloprovozního s príslusným technickým vybavením a prostory ruzných velikostí slouzící jako
kanceláre napr. pro vývojáre, konstruktéry, projektanty apod.
Snahou VTP Rumburk je ve vedeckotechnickém centru a v Ústeckém kraji vytvorit vhodné podmínky
pro podnikatele, jejichz prvoradou cinností je zavádení výsledku výzkumu a vývoje do praxe a

vytvorit pro nove vznikající podnikatelské subjekty zvýhodnené podmínky a usnadnit jim tak cestu na
trh.
Posláním parku je udrzet a prilákat mladé nadané a vzdelané lidi do regionu, odkud v dnesní dobe
spíse utíkají. Svými sluzbami tak VTP vytvárí infrastrukturu vhodnou pro podporu inovacního
podnikání nejen v Ústeckém kraji, ale i v jeho okolí.
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
-250
výrobní plochy
-250
ostatní

Statistické údaje

inov. firmy
ost. firmy
instituce
CELKEM
Počet firem
5
5
Počet pracovníků
22
22
Pronajatá plocha m2
756
756

VTP
Rozloha pozemků
Zastavěná pl. parku
Užitná plocha
4889 m2
- pronajatá plocha
756 m2
= zbývá k pronájmu

4133 m2

Seznam inovačních firem parku
Ceská stomatologická akademie
IČO: 26665956
Vzdelávání ve stomatologii. Podnájemce VTP Rumburk.
Ing. Tomás Kosumberský
Tel.: +420737210550
E-mail: kosumbersky@dentalcare.cz
WWW: http://www.dentalcare.cz
Technologie:
Odvětví:

Dental Group s.r.o.
IČO: 49903586
Siroké a efektivní metody komunikace smerem k odborné i laické verejnosti. Nájemná smlouva.
Ing. Tomás Kosumberský
Tel.: +420737210550
E-mail: kosumbersky@dentalcare.cz
WWW: http://www.dentalmedia.cz
Technologie:
Odvětví:

Dental Institut s.r.o.
IČO: 27554813
Provozovatel výzkumného centra v oblasti stomatologie. Firma má rádný nájemný vztah s VTP
Rumburk.
Martin Sedlár
Tel.: +420603164550
E-mail: martin.sedlar@tiscali.cz
Technologie:
Odvětví:

Dioptra, a.s. Turnov
IČO: 48171191

Inovace v oblasti optomechaniky. Firma má rádný nájemný vztah s VTP Rumburk.
Ing. Oldrich Mlejnek
Tel.: +420737210854
WWW: http://www.dioptra.cz
Technologie:
Odvětví:

Stavební spolecnost RBK a.s.
IČO: 25020884
Projekcní a inzenýrské práce v oblasti stavebnictví. Firma má rádný nájemný vztah s VTP Rumburk.
Ing. Milan Rákosník
Tel.: +420602452374
E-mail: rakosnik@rbkas.cz
WWW: http://www.rbkas.cz
Technologie:
Odvětví:

TIVIT spol. s r.o.
IČO: 47283823
Vzdelávání a inovace v oblasti IT technologií vcetne skolení a speciálních kurzu. Nájemná smlouva.
Ing. Stanislav Vít
Tel.: +420603833655
E-mail: stan.vit@iol.cz
Technologie:
Odvětví:

Vysoká skola Karlovy Vary, o.p.s.
IČO: 25236300
Vzdelávání predevsím v oblasti práv.
Marcela Cervencová
Tel.: +420 353 301 031
E-mail: marcelacervencova@vskv.cz
WWW: http://www.vskv.cz
Technologie:
Odvětví:

Vědeckotechnický park nemá žádnou mezinárodní spolupráci
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