Wielka budowa w kampusie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Inwestycja za 63 mln zł
23 lipca 2020
- Wakacje są dla nas w tym roku szczególnie pracowite. Cieszymy się, że sytuacja epidemiologiczna nie wpłynęła na
projekt i działamy zgodnie z przyjętym harmonogramem - zaznacza prof. Agnieszka Piastowska-Ciesielska, kierownik
projektu BRAiN.
Czterokondygnacyjny gmach BRAiN (Badania Rozwój Innowacje), którego właśnie zaczęła się budowa, zajmie ponad 5
tys. m kw. Budynek stanie w kampusie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego przy ul. Pomorskiej 251 (od strony ul.
Czechosłowackiej, w sąsiedztwie Zespołu Szkół Specjalnych nr 4).

Nowoczesne laboratoria w 2021 roku
Naukowcy będą mogli tu korzystać z nowoczesnych laboratoriów badawczych, m.in. do diagnostyki molekularnej, hodowli
komórkowych i badań in vitro czy analizy białek. Budynek nie będzie jednak przypisany konkretnemu wydziałowi czy
klinice, tylko pomieszczenia będą przydzielane zespołom badawczym, które w danym czasie będą pracowały nad
konkretnym projektem. W gmachu znajdzie się miejsce dla maksymalnie 24 zespołów. BRAiN - oprócz dodatkowego
miejsca do badań - ma też pomóc łódzkim naukowcom we wdrażaniu wynalazków i patentów.
Z nowoczesnych laboratoriów mają korzystać nie tylko pracownicy UMED-u, ale także partnerzy zewnętrzni uczelni,
którzy np. współpracują z naukowcami przy wdrażaniu nowoczesnych technologii.
- Jestem przekonany, że projekt BRAiN wpłynie również na poprawę jakości współpracy uniwersytetu z otoczeniem
społeczno-gospodarczym w kontekście wyzwań demograficznych i epidemiologicznych - podkreślał prof. Radzisław
Kordek, rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, podczas podpisywania umowy z wykonawcą projektu.

Inwestycję realizuje konsorcjum firm Erbud i Budomal. Budynek powstaje w formule zaprojektuj i wybuduj.
- Mamy nadzieję, że budynek będzie gotowy na koniec przyszłego roku - dodaje Piastowska-Ciesielska.
Gmach ma być energooszczędny (wpisuje się to w uczelniany proekologiczny program EcoUMED), będzie też
dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Nowoczesne laboratoria rozmieszczone będą w sumie w trzech budynkach. Oprócz nowo wybudowanego gmachu część
pracowni (zwłaszcza tych przeznaczonych do analizy danych) będzie w pomieszczeniach sąsiadujących z Centrum
Kliniczno-Dydaktycznym przy ul. Pomorskiej (obecnie są tu pustostany) i przy ul. Muszyńskiego 1 (obecnie znajdują się tu
pracownie Uniwersytetu Medycznego, ale zostaną one wyremontowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt).
Całkowita wartość projektu to 63,3 mln zł, z czego wkład uczelni wyniesie 25 mln zł, a dofinansowanie z UE - 38 mln zł.

Inwestycje w kampusie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
To dopiero początek inwestycji w kampusie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Za blisko ćwierć miliarda złotych UMED
planuje drugi etap rozbudowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego w Łodzi tak, by do gmachu przy Pomorskiej przenieść
kliniki rozsiane do tej pory po różnych szpitalach w mieście. Plany te są określane często jako jedna z największych
inwestycji w łódzkiej służbie zdrowia.
Oprócz tego Uniwersytet Medyczny wybuduje też Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych, czyli
MOLecoLAB z laboratoriami do badań i analiz chemicznych oraz biologicznych. W gmachu znajdzie się także 12 sal
dydaktyczno-laboratoryjnych. Przewidziano tu również salę konferencyjną i zaplecze biurowe. Na budowę tego obiektu
uczelnia zamierza przeznaczyć 45 mln zł.
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