
   
 

 
Projekty, realizované v rámci 1. výzvy IOP, oblast intervence 3.2 – Služby 

v oblasti veřejného zdraví: 
Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní 

onkologické péče FN Hradec Králové  
(č. CZ.1.06/3.2.01/01.00082) 

Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra 
FN Hradec Králové 

(č. CZ.1.06/3.2.01/01.00084) 
Tyto projekty jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie, z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj. 
 

"Šance pro Váš rozvoj" 
 

Průběh projektů: 
 
22. 7. 2008: FN HK podala dvě žádosti o dotace v rámci IOP, oblast 3.2 - Služby v oblasti 
veřejného zdraví. Program podporuje investiční aktivity ve dvou sítích - Národní síť 
specializovaných pracovišť zdravotnických zařízení zajišťujících akutní péči v 
návaznosti na integrovaný záchranný systém a Národní síť specializovaných pracovišť 
zajišťujících komplexní onkologickou péči. FN HK splňuje kvalifikační předpoklady pro 
obě aktivity. 
 
22. 1. 2009: Oba projekty byly schváleny a doporučeny k financování Výběrovou komisí 
IOP. 
 
27. 2. 2008: Oba projekty byly zaregistrovány v systému ISPROFIN. 
 
17. 4. 2009: FN HK byly schváleny projekty v rámci IOP, oblast 3.2 - Služby v oblasti 
veřejného zdraví. Jedná se o projekty: 
- "Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra FN Hradec 
Králové" (č. CZ.1.06/3.2.01/01.00082) v celkové výši 98.250 tis. Kč 
- "Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče FN 
Hradec Králové" (č. CZ.1.06/3.2.01/01.00084) v celkové výši 95.750 tis. Kč. 
Byla stanovena doba realizace projektů - od 1.3.2009 do 31.12.2009. 
FN HK zahájila ve spolupráci s MZČR přípravu zadávací dokumentace k projektům. 
 
7. 5. 2009: Byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na management a monitoring 
projektů financovaných z IOP. 
 



15. 5. 2009: Bylo zahájeno nadlimitní výběrové řízení na dodávku přístrojové techniky v 
souladu s projektem "Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní 
onkologické péče FN Hradec Králové" (č. CZ.1.06/3.2.01/01.00084). 
 
28.5.2009: Byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na publicitu projektů 
financovaných z IOP. 
10.6.2009: Bylo zahájeno nadlimitní výběrové řízení na dodávku přístrojové techniky v 
souladu s projektem "Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra 
FN Hradec Králové" (č. CZ.1.06/3.2.01/01.00082). 
 
26.8. 2009: Proběhla tisková konference představující oba projekty. Z této tiskové konference 
vznikla i tisková zpráva, která se objevila v několika periodikách. 
 
28.8.2009: S vybranými dodavateli byly uzavřeny smluvní vztahy. V následujícím období 
budou probíhat fyzické dodávky přístrojů a technologíí. 
 
1.10.2009: Připravují se PR články v odborných periodikách. 
 
23.11.2009: 14:00 Tisková konference ve FN HK – výukové centrum, spojená se slavnostním 
zahájením provozu CT a MR. 
 


