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Zápis z jednání Hodnotitelské komise pro operaci  

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP 

Programu rozvoje venkova pro období 2014 – 2020 (PRV)  

ze dne 19. 10. 2020, 10:00 a 21. 10. 2020 od 13:00 (konzultace s brokery),  

RV, on-line jednání  
 

 

 

Zapsala: 

Ing. Veronika Llupi Vlasáková  

Hodnocení Inovačních deníků odevzdaných za projekty schválené v rámci 
3. kola a 5. kola příjmu žádostí PRV pro  

operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP 

 

Č. registrační číslo,  

název projektu 

Výsledek jednání Zdůvodnění Konsensem/ 

hlasování 

1. 16/003/1611a/120/000095 

Implementace nových a 

inovovaných technologií precizního 

zemědělství do pěstebních systémů 

Inovační deník 

schválen HK.  

HK doporučuje, aby žadatel 

zkontroloval ke konečné 

platbě, že jsou splněny všechny 

náležitosti (obsah webových 

stránek neodpovídá 

informacím uvedeným v ID). 

Konsensem. 

2. 16/003/1611a/231/000093 

Ověření výroby organického hnojiva 

se zvýšeným obsahem dusíku a 

použití v zemědělství a ovocnářství 

Inovační deník nebyl 

HK schválen.  

 

HK vyzvala žadatele 

k doplnění ID, a to zejména 

v části týkající se výdajů - 

doplnění podkladů 

k vyúčtování -  mzdové výdaje 

za agronoma. Nutné vysvětlení  

digestátu, postupu prací – 

v souvislosti s BPS. 

Konsensem. 

3. 16/003/1611a/564/000049 

Ekologické pěstování alternativních 

plodin v podmínkách aridního 

klimatu i erozního ohrožení 

Inovační deník  a ani 

žádost o změnové 

hlášení nejsou  HK  

schváleny.   

HK doporučila vyzvat žadatele 

ke konkrétnímu doplnění tak, 

aby bylo zřejmé, co přesně má 

být předmětem projektu. 

Důkladně vysvětlit (ne)výběr 

plodin – zejména čiroku (čirok 

vs. DZES). Podrobně popsat 

výběr strojů - zdůvodnění). 

Doplnit volbu ANO/NE 

v částech: „Příspěvek inovace 

k tvorbě přidané hodnoty 

zemědělských a 

potravinářských produktů“, 

dále  „Příspěvek inovace ke 

snížení vstupů“  a dále 

„Zavedení metod hospodaření 

prospěšných k ochraně 

životního prostředí“.  

Vše výše uvedené a další 

zásadní informace popsat 

přímo do inovačního deníku, 

do příloh uvádět maximálně 

fotografie či dokumentaci 

k analýzám.  

Konsensem. 
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1 Finální (ne)schválení Žádostí o platbu bude provedeno SZIF po kompletním ověření a vyhodnocení splnění podmínek 

Pravidel pro žadatele nutných pro vyplacení dotace  

 

4. 16/003/1611a/120/000054 

Využití fugátu pro závlahu a hnojení 

a jeho aplikace v průběhu vegetace 

Inovační deník 

schválen, Žádost o 

platbu1  doporučena k 

proplacení. 

 Konsensem. 

5. 17/005/1611a/453/000107 

Půdoochranné technologie v oblasti 

Vysokomýtské 

Inovační deník 

schválen, Žádost o 

platbu1  doporučena k 

proplacení. 

 Konsensem.  

6. 17/005/1611a/564/000071 

TECHNOLOGIE pro 3P 

(Technologie pro přirozený potenciál 

půd) 

Inovační deník 

schválen, Žádost o 

platbu1  doporučena 

k proplacení. 

HK doporučila žadateli, aby 

v příštím ID byl více konkrétní 

a zaměřil se na podstatné 

momenty projektu. Informace 

doplňující kontext projektu pak 

mohou být součástí příloh ID.  

Konsensem. 

7. 16/003/1611a/563/000074 

Separace lístků a stonků leguminóz 

Inovační deník 

schválen, Žádost o 

platbu1  doporučena 

k proplacení.  

 Konsensem. 

8. 17/005/1611b/120/000097 

Eliminace alergického účinku 

jablečných šťáv jakožto bariéry 

jejich širšího uplatnění na trhu 

Inovační deník 

schválen, Žádost o 

platbu1  doporučena k 

proplacení. 

HK doporučila do příštího 

inovačního deníku doplnit i 

jiné možnosti oxidace moštů, 

případně odůvodnění, proč jiná 

metoda není použitá/možná.  

Konsensem. 

9. 17/005/1611b/452/000112 

Nové příležitosti inovovaných 

technologií fermentace v oblasti 

výroby zdravých potravin 

Inovační deník 

schválen, Žádost o 

platbu1  doporučena k 

proplacení. 

HK doporučila do příštího 

inovačního deníku, resp. jeho 

příloh doložit souhrnný výkaz 

práce u všech členů operační 

skupiny.  

Konsensem. 

Zápis schválil(a): Mgr. Lenka Kubíková   dne: 2.11.2020 


