Projekt CORE FACILITIES za rok 2018
Největším projektem LF HK ve fyzické realizaci je projekt CORE FACILITIES, resp. Vznik CORE FACILITIES
pro zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002515),
s rozpočtem 192,7 mil. Kč. Realizací projektu od května 2017 dochází ke zlepšování kvality výzkumu
spojeného s výukou na LF HK pořízením core facilities a dalšího materiálně technického
a infrastrukturního zabezpečení nezbytného pro modernizaci doktorských studijních programů, která
probíhá v rámci komplementárního projektu INODOK. Projekt podporuje odborný růst studentů DSP
a akademických pracovníků vč. postdoků a umožňuje jim získat nejen teoretické znalosti,
ale i praktické dovednosti v moderních metodikách biomedicínského VaV.
ŘO OP VVV požádal všechny příjemce dotace, aby do srpna 2018 vyúčtovali co možná nejvíce
způsobilých výdajů za účelem splnění tzv. pravidla N+3 pro rok 2018. Této žádosti projekt vyhověl
v maximální míře. Projektový tým ve složení 25 členů, z toho 4 členové administrativního týmu
(částečné úvazky) a 21 členů odborného týmu (dohody), řešil v průběhu roku 2018 celkem 21
nadlimitních zadávacích řízení, z toho spoustu na části. Prakticky se tedy jednalo o 54 nadlimitních
veřejných zakázek. K tomu bylo zrealizováno 5 minitendrů, zjednodušené podlimitní řízení rozdělené
na 9 částí na software a veřejné zakázky malého rozsahu všech kategorií.
Všechna nadlimitní zadávací řízení byla na dodávky vědeckovýzkumných přístrojů, kterých se stihlo
v roce 2018 dodat celkem 18, z toho za nejvýznamnější můžeme označit in vivo imaging systém
(124375 IVIS Spectrum), vysokofrekvenční diagnostický UZ přístroj pro malá laboratorní zvířata
(Ultrasound Imaging System firmy VisualSonics, Vevo 3100), hmotnostní detektor typu trojitý
kvadrupól (Xevo TQ-XS, ACQUITY UPLC I-Class System SM-FTN) a Extracellular Flux Analyzer (Agilent
Seahorse XFe96 Analyzer Power Pak). Celková hodnota uvedených 4 přístrojů je ve výši 47,3 mil. Kč.
Díky uspíšení aktivit projektu a realizaci více veřejných zakázek, než bylo v původním plánu, se podařilo
v roce 2018 vynaložit celkem 67,5 mil. Kč způsobilých výdajů, z toho 61,44 mil. Kč investic a 6,1 mil. Kč
neinvestic. Tím se také podařilo splnit a dokonce překonat první dva finanční milníky a přiblížit
se k hraničnímu finančnímu milníku (78,9 mil. Kč), který má být naplněn až v roce 2020. Stejně jako
finanční závazky projektu se daří průběžně naplňovat i cílovou hodnotu indikátorů.

