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Jednání Hodnotitelské komise pro operaci  

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP 

Programu rozvoje venkova pro období 2014 – 2020 (PRV)  

ze dne 14. 11. 2022 od 13:00, RV, on-line jednání  
 

 

Hodnocení projektů schválených 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. 1

. 

16/003/1611a/231/000093 

Ověření výroby organického 

hnojiva se zvýšeným obsahem 

dusíku a použití v zemědělství a 

ovocnářství 

Inovační deník byl 

schválen.  

Do příštího Inovačního 

deníku bude nutné doplnit 

aktualizovanou SWOT a 

konkretizovat šíření výsledků 

operační skupiny na 

konferencích. Dále by bylo 

vhodné zohlednit situaci 

s cenami energií a dopady 

v tomto ohledu na projekt. 

Zároveň je tímto žadatel 

(případně pověřený zástupce 

operační skupiny či broker) 

vyzván k osobní prezentaci 

příštího inovačního deníku 

před HK.   

Konsensem. 

2.  16/003/1611a/120/000054 

Využití fugátu pro závlahu a 

hnojení a jeho aplikace v 

průběhu vegetace 

Inovační deník 

schválen, Žádosti o 

platbu1 doporučeny k 

proplacení. 

Žadatel bude SZIF vyzván 

k doplnění závěrečného 

Inovačního deníku o 

informace ohledně rizika 

přidávání dusíku do 

závlahové vody.  

Konsensem. 

3.  17/005/1611a/453/000107 

Půdoochranné technologie v 

oblasti Vysokomýtské 

Inovační deník 

schválen, Žádost o 

platbu1 doporučena k 

proplacení. 

HK doporučuje neuzavírat FB 

skupinu k projektu, ale 

v rámci lepší výměny 

informací zpřístupnit i širší 

veřejnosti, případně do 

příštího Inovačního deníku 

uvést důvody uzavření FB 

skupiny.  

Žadatel by měl také do 

příštího Inovačního deníků 

opravit data konference 

konané na ČZU (zde je 

uvedeno datum 2. 12. 2022), 

Inovační deník byl však 

odevzdán k datu 30. 6. 2022. 

Inovační deník by měl také 

popsat případná rizika 

přidávání bakterií do kejdy a 

digestátu.  

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.  17/005/1611b/120/000097 

Eliminace alergického účinku 

jablečných šťáv jakožto bariéry 

jejich širšího uplatnění na trhu 

Inovační deník byl 

schválen.  

 Konsensem. 

5.  17/005/1611b/452/000112 

Nové příležitosti inovovaných 

technologií fermentace v oblasti 

výroby zdravých potravin 

Inovační deník 

schválen, Žádost o 

platbu1  doporučena k 

proplacení. Změnové 

hlášení doporučeno 

schválit.   

Do příštího inovačního 

deníků doplnit bod č. 5  - 

inovační potenciál. Dále HK 

důrazně doporučuje do 

příštího Inovačního deníku 

upřesnit, co přesně je 

výstupem projektu. Jedním 

z výstupů má být i metodika, 

v některých pasážích však 

žadatel uvádí termín 

„rešerše“, je nutné tedy 

sjednotit terminologii, neboť 

výstup „metodika“ by měl být 

zachován a zároveň je nutné 

explicitně popsat, co bude 

obsahem této metodiky. 

Vyškrtnutím metodiky 

týkající se skladování je 

celkem zřejmé z důvodu 

změny v projektu, nicméně je 

nutné ujištění, že fermentace 

zůstane zachována, resp. její 

metodika.  

Konsensem. 

Schválil: Ing. Josef Tabery, ŘO PRV  

Dne: 2. 12. 2022 

Zapsala:   

Ing. Veronika Llupi Vlasáková 


