
 

Výsledek hodnocení projektů Hodnotitelskou komisí pro operaci 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií  
při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh podaných v 1. kole příjmu žádostí  

Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 

Registrační číslo projektu Název žadatele Název projektu CELKEM bodů 

15/001/16220/120/000009 Bohemia Apple, družstvo 
Inovace zemědělských produktů ve společnosti Bohemia Apple 

60 

15/001/16220/231/000019 Vodňanská drůbež, a.s. 
Vývoj v procesu příjmu živé drůbeže s vlivem na kvalitu masa 

41 

15/001/16220/231/000030 MADETA a.s. 
Prodloužení trvanlivosti sýrů bez použití konzervačních činidel 

48 

15/001/16220/231/000033 MASO UZENINY PÍSEK, a.s. 

Zlepšení kvality a bezpečnosti vepřového masa zvýšením hygienické a 
veterinární úrovně porážky 35 

15/001/16220/232/000024 Mlékárna Stříbro s.r.o. 

Vývoj a zavedení inovací mléčných výrobků s prodlouženou trvanlivostí a s 
upraveným obsahem složek 52 

15/001/16220/232/000028 LYCKEBY AMYLEX, a.s. 
Spolupráce na zlepšování využití hlízové šťávy pro výrobu krmiv 

45 

15/001/16220/452/000025 BOHEMILK, a.s. 
Inovace výroby a balení tekutých mléčných výrobků a nápojů. 

52 

15/001/16220/453/000021 Firma FAULHAMMER 

Technologická optimalizace a intenzifikace VKS s novým systémem kontroly 
kvality výroby 31 

15/001/16220/453/000027 CHOVSERVIS 
Nový provoz pro výrobu inovovaných masných výrobků 

52 



 

15/001/16220/563/000002 Moravia Lacto a.s. 
Inovace výroby funkčních mléčných nápojů 

62 

15/001/16220/120/000005 ZEMAN maso-uzeniny, a.s. 

Inovace a optimalizace postupů při zrání, skladování a produkci masa a 
masných polotovarů 57 

15/001/16220/563/000008 
BOHUMIL KRATOCHVÍL (ibk 
Trade) 

Hygienizace (sanitace) potravin nechemickou cestou (fyzikální 
radiofrekvenční metodou) 45 

15/001/16220/563/000022 Kostelecké uzeniny a.s. 
Vývoj a inovace postupů při krájení a balení masných výrobků 

41 

15/001/16220/564/000001 Mlékárna Olešnice, RMD 

Vývoj a zavedení inovací do výroby másla a sýrů ve společnosti Mlékárna 
Olešnice, RMD. 48 

15/001/16220/564/000007 DELIMAX a.s. 
Vývoj a inovace při výrobě zeleninových pomazánek a salátů na bázi luštěnin 

50 

15/001/16220/564/000010 STEINEX a.s. 

Spolupráce při vývoji tence krájených šunek a uzených mas bez přídavku 
zahušťovadel 50 

15/001/16220/564/000011 NATURAL PACK group s.r.o. 

Inovace ve zpracovávání máku, olejnin a obilovin ve společnosti NATURAL 
PACK group s.r.o. 52 

15/001/16220/564/000012 PIKA, a.s. 
Vývoj a výroba nových sterilovaných výrobků ze zeleniny 

43 

15/001/16220/564/000015 MIKROP ČEBÍN a.s. 
Inovace ve výrobě průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata 

50 

15/001/16220/564/000017 Vinný dům, spol. s r.o. 
Inovace ve vinařském podniku 

0 

15/001/16220/564/000032 FRUTA Podivín 

Vývoj produktů na bázi ovoce a zeleniny se zachováním nutričních a 
senzorických vlastností suroviny 53 

15/001/16220/671/000004 OLMA, a.s. 
Inovace ve výrobě fermentovaných výrobků 

47 

15/001/16220/672/000003 KMOTR - Masna Kroměříž a.s. 
Inovace ve výrobě trvanlivých masných výrobků 

50 



 

15/001/16220/672/000018 Hamé s.r.o. 
Vývoj a výroba masových konzerv do plastových obalů 

48 

15/001/16220/672/000029 Slovácká Fruta, a.s. 
Vývoj nových masných výrobků do skleněných a plastových obalů 

49 

15/001/16220/672/000034 MP Krásno, a.s. 
Vývoj masných polokonzerv se sníženým obsahem sodíku 

48 

15/001/16220/780/000006 MLÝN HERBER spol. s r.o. 
MLÝN HERBER - vývoj, výroba a uplatnění atriční mouky 2015, 2016 

45 

15/001/16220/120/000016 POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. 
Inovace výroby a balení mléčných výrobků s využitím syrovátky 

53 

15/001/16220/671/000013 FF Servis, spol. s r.o. 

Vývoj a výroba potravin se zvýšeným podílem vlákniny, obohacených o 
důležité výživové látky. 0 

 
 
 
              
 
 


