UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

Rozvojový projekt na rok 2009

5. Program na podporu přípravy projektů do operačních programů

Příprava projektu vybudování Vědeckého a výukového centra UK v Hradci
Králové v rámci OP VaVpI 4.1.
Hlavní řešitel:
Řešitelský tým:

Ing. Věra Tlapáková, tajemnice LF UK v Hradci Králové
členové vedení LF a FaF UK v HK, Ing. Hana Šlamborová, tajemnice FaF
UK v HK, pracovníci Grantového a zahraničního oddělení LF UK v HK

Období řešení:
Finanční dotace:
Poskytovatel dotace:

1.1.2009 - 31.12.2009
2 900 tis. Kč, vyčerpáno 2 353 tis. Kč
MŠMT

Program umožnil zajistit přípravu a podmínky pro zpracování žádostí o OP VaVpI. V rámci
této prioritní osy byl připravován projekt realizace Výukového a výzkumného centra UK
v Hradci Králové (MEPHARED) a Vědeckého centra pro aplikovaný biomedicíncký
výzkum v Hradci Králové (CeBioMed).
Před podáním žádostí o tyto projekty bylo třeba zpracovat architektonicko – urbanistickou
studii, která se stala základem investičního záměru pro vybudování Kampusu UK v Hradci
Králové.
Rozvojový program umožnil zajistit potřeby přípravného projektového týmu při zpracování
žádosti o dotaci z evropských zdrojů. Řešitelský tým rozvojového projektu se stal základem
přípravného realizačního týmu projektu EU. V průběhu přípravy žádostí o dotační tituly byly
konzultovány různé odborné souvislosti s dalšími externími týmy majícími zkušenosti
z přípravy podobných projektů v rámci EU. Z rozvojového projektu tedy byly hrazeny
zejména služby, které bylo třeba zajistit v souvislosti s přípravou investora na budoucí
výstavbu, s přípravou projektové dokumentace včetně zajištění výběrových řízení dle zákona
o zadávání veřejných zakázek a podmínek OP VaVpI. Bylo rovněž umožněno pokrýt osobní
náklady, cestovní výdaje a režijní výdaje při zajištění uvedených činností. V rámci přípravy
projektů byla též uspořádaná konference pro společnosti představující aplikační sféru, se
kterou škola podporuje stále těsnější kontakty. Při přípravě žádostí bylo nutné pokračovat
formou zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace k územnímu rozhodnutí a
pokračovat na přípravě projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Po podrobných
konzultacích s auditory bylo vyhodnoceno, že další výdaje spojené se zpracování projektové
dokumentace jsou již výdaje investičního charakteru, které v rozvojovém programu nebyly
zakomponovány. Z tohoto důvodu se část prostředků programu nevyužila, byla vrácena a
potřebné výdaje byly financovány z jiných zdrojů – z finančního příspěvku od Statutárního
města Hradec Králové a z investic obou fakult.

V návaznosti na termíny vyhlášených výzev do jednotlivých programů VaVpI byla v roce
2009 kompletně zpracována a dne 15. 10. 2009 podána žádost o projekt Vědecké centrum pro
aplikovaný biomedicínský výzkum v Hradci Králové (CeBioMed). Vzhledem k posunu
termínů při vyhlášení výzvy pro projekt Výukové a výzkumné centrum UK v Hradci Králové
(MEPHARED) se dopracování žádosti posunulo do roku 2010 a je kryto dalším rozvojovým
programem.

Ing. Věra Tlapáková

