Žádost o zasídlení ve vědeckotechnickém parku UVR Mníšek
pod Brdy
Název obchodní společnosti
Sídlo firmy / adresa trvalého bydliště
IČO

Zaměření firmy (obor)
Stručně oblast zaměření (např. ekologie, odpady, životní prostředí, poradenství, apod.)

Statutární orgán

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Charakter podnikatelské činnosti vaší společnosti
Popis současné podnikatelské
činnosti

Stručně uvést oblast vašeho působení a podnikatelský záměr, případně další
informace jako je počet zaměstnanců apod.

Podnikatelská činnost s vysokou
mírou přidané hodnoty

Současná činnost vaší společnosti s většími nároky na odborné personální
zajištění. Věda, výzkum, odborné poradenství, projektantská činnost apod.

Vývojové a inovační činnosti

Směr a zaměření případné vývojové a výzkumné činnosti vaší společnosti
v současné době.

Podpora rozvoje a inovací
Plánovaný rozvoj společnosti
v oblasti činností s výší mírou
přidané hodnoty práce

Plánovaný rozvoj vaší společnosti v oblastech s většími nároky na odborné
personální zajištění.

Spolupráce při výzkumných
projektech

Podílí se vaše společnost na výzkumných nebo vývojových projektech.

Předpoklad vytvoření nových
pracovních míst v období 20142018

Počet pracovních míst, který předpokládáte vytvořit v následujících letech.

Podpora a spolupráce s mladými
a začínajícími podniky

Podporujete, nebo plánujete podporovat, mladé a začínající podnik? Maté
uzavřené nějaké smlouvy o spolupráci s mladými nebo začínajícími podniky?

Možnosti spolupráce vaší společnosti s vysokými školami a vědeckou obcí
Kooperace s vědeckými
institucemi
Kooperace s vysokou školou
Zaměstnání studentů/ absolventů
Stáže studentů
Spolupráce při tvorbě
seminárních a diplomových prací

Současné, nebo plánovaná spolupráce s vědeckými institucemi – smlouvy o
dílo, společné projekty apod.
Současné, nebo plánovaná spolupráce s vysokými školami – smlouvy o dílo,
společné projekty apod.
Zaměstnává vaše společnost studenty a čerstvé absolventy VŠ?
Umožňuje vaše společnost zaměstnání studentů v rámci pracovních stáží?
Pomáháte, nebo plánujete pomáhat, studentům VŠ při tvorbě diplomových a
ročníkových prací?

Předpokládané prostorové požadavky
O jaké prostory máte zájem?

Počet a orientační plocha, vybavení a nábytek, apod.

O jaké služby máte zájem?

Budete mít zájem o nějaké nadstandartní služby ze strany UVR nebo odborného
garanta VTP? Tj. poradenství, rozšířené služby recepce, služby copy centra,
pronájem školicích prostor, technologický transfer apod.

Vyplněnou žádost spolu s dalšími povinnými i nepovinnými přílohami zašlete na e-mail
mach@uvr.cz. Po vyřízení vaší žádosti Vás budeme informovat o výsledku posouzení žádosti,
případně vás vyzveme k doplnění některých informací.
Veškeré Vámi poskytnuté informace budou použity pouze pro potřebu posouzení žádosti o
zasídlení ve vědeckotechnickém parku UVR Mníšek pod Brdy a nebudou dále šířeny.

