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Technologický park Progress
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Holešovská 1691
769 01 Holešov
Tel.: +420 573 301 620
E-mail:
WWW: http://www.progresspark.cz
Odkaz na mapu: zde
IČO: 63080303
Ředitel: Ing. Věra Fousková
Provozní údaje parku
Členství v SVTP: ANO
Stav parku: provozovaný
Partner v projektu SPINNET: NE
Termín zahájení provozu: 1.12. 2012
Zakladatel(é):
Majitel(é): Zlínský kraj
Provozovatel(é): Industry Servis ZK, a.s.
Typ hospodářského subjektu:
Kritéria pro přijetí inovační firmy: inovativní podnikatelský plán
Charakteristika parku
Úvod
Technologický park Progress je umístěn přímo v areálu Strategické průmyslové zóny Holešov.
Projekt významným způsobem rozšiřuje nabídku celé zóny tím, že je orientován na začínající
podnikatele či subjekty s inovačním potenciálem, pro které by nákup pozemku a výstavba vlastních
prostor byly výraznou bariérou při rozjezdu jejich podnikání. V Technologickém parku Progress
naleznou tyto firmy zázemí i některé služby. V rámci svého dalšího rozvoje se poté mohou
podnikatelé následně zařadit mezi investory přímo ve Strategické průmyslové zóně Holešov. Větší
část Technologického parku Progress tvoří dvě univerzální haly, v nichž je možné realizovat výrobní
činnost. Kromě toho jsou ale v halách k dispozici i kanceláře, laboratoře a příslušné zázemí. Výrobní
i další prostory jsou v tomto případě určeny pro inovačně zaměřené firmy s výrazným potenciálem
růstu. Častým klientem by měla být společnost se spíše kratší historií, která má k dispozici jedinečné
technologie či know-how, ale je ve fázi, kdy si výstavbu vlastního areálu nemůže dovolit. V další
budově, která je koncipována jako administrativní, je umístěn podnikatelský inkubátor. V
podnikatelském inkubátoru je nájem zvýhodněn a některé služby dotovány. Tato podpora přitom v
čase klesá, cílem je postupná adaptace na tržní podmínky.

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
výrobní plochy
450
ostatní
500

Statistické údaje

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

VTP
Rozloha pozemků
Zastavěná pl. parku
5958 m2
Užitná plocha
3000 m2
- pronajatá plocha
= zbývá k pronájmu
3000 m2

Seznam inovačních firem parku
Tento park nemá žádné inovační firmy
(případně žádná inovační společnost nesplňuje Vaše vyhledávací kritéria)

Vědeckotechnický park nemá žádnou mezinárodní spolupráci
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