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586 01 Jihlava
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WWW: http://www.maestroj.cz/projekty/technologicky-park-jihlava/
Odkaz na mapu: zde
IČO: 28094468
Ředitel: Ing. Michal Janouškovec (info@maestroj.cz)
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.
Charakteristika parku
Úvod
Technologický park Jihlava (TPJ) má v současnosti celkovou užitnou plochou 13 389,23 m2. K
dispozici je více než 60 kanceláří různých velikostí, od min. velikosti do 18-20 m2 až po kanceláře o
rozloze 93 m2. Pro zasídlené společnosti jsou dále k dispozici zasedací místnosti, prezentační sály,
společná recepce, technické sklady, prostory pro archivaci a další technické zázemí.
V areálu TPJ Hruškovy Dvory je k dispozici celkem 8 prototypových dílen, které jsou využívány k
pronájmu zasídleným společnostem jako prototypové dílny pro vývoj, testování a demonstraci
prototypů. Každá prototypová dílna disponuje vlastní kanceláří a zázemím.
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
4
22
Počet pracovníků
Pronajatá plocha m2
8736,9
8736

VTP
Rozloha pozemků
Zastavěná pl. parku
13 389,23 m2
Užitná plocha
10 758,16 m2
- pronajatá plocha
8736 m2
= zbývá k pronájmu
0 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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