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Technologický park Jihlava
Poslední aktualizace: 15.12.2017 14:02
Srázná 4837/19,21,23
586 01 Jihlava
Tel.:
E-mail: info@maestroj.cz
WWW: http://www.maestroj.cz/projekty/technologicky-park-jihlava/
Odkaz na mapu: zde
IČO: 28094468
Ředitel: Ing. Jiří Šubrt
Provozní údaje parku
Členství v SVTP: ANO
Stav parku: provozovaný
Partner v projektu SPINNET: NE
Termín zahájení provozu: 18.10. 2015
Zakladatel(é): CGMC, družstvo
Majitel(é): CGMC, družstvo
Provozovatel(é): CGMC, družstvo
Typ hospodářského subjektu:
Kritéria pro přijetí inovační firmy: Výzkum, vývoj, soulad se zaměřením parku. Strukturovaný
pohovor.
Charakteristika parku
Úvod
TPJ nabízí 46 kanceláří s průměrnou velikostí 47 m2. V podnikatelském inkubátoru je připraveno
celkem 19 kanceláří s průměrnou velikostí 35 m2 a jiné společně sdílené prostory (zasedací
místnosti, prezentační prostory, recepce, kavárna apod.) Kromě kanceláří poskytujeme k využití IT
infrastrukturu s datovým centrem kategorie Tier 3+ splňující požadavky vývojových aktivit
náročných na výpočetní výkon, vysokou dostupnost a bezpečnost dat.
TPJ dále nabízí kromě možnosti zapojení do klastrových vývojových struktur také komplexní
technické a rozvojové služby pro inovativní a začínající podnikatele. Základem jsou především služby
v oblasti inovací a podnikání, které jsou zdrojem růstu zasídlených společností.
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
1200

výrobní plochy
ostatní
18000datove centrum

Statistické údaje

inov. firmy
ost. firmy
instituce
CELKEM
Počet firem
18
14
32
Počet pracovníků
Pronajatá plocha m2
4227
4227

VTP
Rozloha pozemků
Zastavěná pl. parku
7657 m2
Užitná plocha
5433 m2
- pronajatá plocha
4227 m2
= zbývá k pronájmu
1206 m2

Seznam inovačních firem parku
Tento park nemá žádné inovační firmy
(případně žádná inovační společnost nesplňuje Vaše vyhledávací kritéria)
Název subjektu:
European Business Network
Země:
Belgie
Druh spolupráce:

jiná
Kontaktní web:
http://www.ebn.be
Kontaktní e-mail:
info@maestroj.cz
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