Tisková zpráva
Lékařská fakulta v Plzni získala významnou podporu pro zlepšení podmínek pro výuku
Dne 29. 4. 2011 podepsal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterým se Univerzitě Karlově v Praze poskytuje dotace za
účelem realizace projektu Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Plzni (UniMeC LF UK v Plzni - I. etapa) v rámci Operačního programu Výzkum
a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osy 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých
školách spojenou s výzkumem. Řídícím orgánem OP VaVpI je Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi).
Cílem projektu je vybudování nového sedmipodlažního objektu pro pět teoretických ústavů
fakulty o ploše cca 5 000 m2. Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují cca 171,4 mil. Kč,
které jsou vyjma 65 000 Kč výdaji investičními. Z této celkové částky bude 85 % financovat
EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a 15 % bude financovat
Státní rozpočet ČR na úkor provozního rozpočtu žadatele. Realizace projektu bude probíhat
od května 2011 do podzimu 2013, kdy bude v novém objektu zahájena výuka.
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni působí od svého založení v roce 1945
v památkově chráněných objektech, které svým určením, velikostí, umístěním i technickým
stavem jednoznačně nevyhovují požadavkům kladeným na výuku náročných lékařských
oborů. Realizací projektu UniMeC LF UK v Plzni - I. etapa dojde k podstatnému zlepšení
materiálně-technických podmínek pro výuku a výzkum na fakultě, respektive pro špičkové
vzdělávání studentů v širokém spektru dlouhodobě poptávaných lékařských oborů
a magisterských a doktorských studijních programů.
Těžiště předkládaného projektu spočívá v jeho investiční části, jejíž realizace se příznivě
promítne do zvýšené kvality výuky a výzkumu na fakultě v celé řadě oblastí. Přínosy a
dopady projektu na výuku a výzkum mají hmotnou i nehmotnou povahu. V budově budou
lokalizovány moderně zařízené posluchárny, laboratoře, pracovny pedagogů a další
související prostory, což přispěje ke zvýšení kvality prováděné teoretické i praktické výuky,
ke zvýšení relevance vzdělávání a uplatnění absolventů, ke zlepšení péče o talenty
a postupně i ke zvýšení výkonnosti výzkumu. Počítá se s intenzivním zapojením
pregraduálních a postgraduálních studentů ve výzkumných týmech.
Umístění nové budovy v sousedství Fakultní nemocnice Plzeň navíc zprostředkuje optimální
vazbu mezi teoretickou výukou na fakultě a praktickou výukou ve fakultní nemocnici, kde
působí i řada předních pedagogů fakulty.
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