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 1 Konečné (ne) schválení Žádostí o platbu bude provedeno SZIF po kompletním ověření a 
vyhodnocení splnění podmínek Pravidel pro žadatele nutných k vyplacení dotace  

Reg.číslo/ 
Název projektu 

Výsledek jednání  
19. a 21. 10. 2020 

Konečné 
hodnocení 

Hlasování 

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. 

Žadatel doplnil 
požadované. 
Inovační deník 
byl schválen, 
Žádost o platbu 
doporučena 
k proplacení 
(napřed žadatel 
musí podat 
Hlášení o 
změnách a 
upravit úvazek 
agronoma dle 
skutečnosti a 
současně musí 
být toto Hlášení 
před 
proplacením 
schválené).1 

1xzdržel se 
4x ANO  
3x NE 

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

Žadatel doplnil 
požadované. 
Inovační deník 
byl schválen, 
Hlášení o 
změnách 
doporučeno ke 
schválení. 

1xzdržel se 
5xANO 
1xNE 
 


