
                                                           

 

Výsledek hodnocení projektů Hodnotitelskou komisí pro operaci 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů 
a technologií v zemědělské prvovýrobě Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 

podaných ve 4. kole příjmu žádostí (projekty zaměřené na živočišnou výrobu, druhá část projektů zaměřených na rostlinnou 
výrobu a projekty zaměřené na rostlinnou i živočišnou výrobu) 

 

 
Registrační číslo projektu 

 
Název projektu 

 
Název subjektu 

 
Body 

17/004/16210/453/000046 
Prevence vzniku onemocnění a zlepšení plodnosti aplikací systému 

monitoringu aktivity a příjmu krmiv 

Zemědělsko-obchodní družstvo 

Žichlínek 
37 

17/004/16210/120/000013 Zavedení nových postupů při řešení problémů reprodukce u skotu Zemědělské družstvo Mořina 0 

17/004/16210/442/000052 Vývoj inovovaných systémů chovu nosnic - AG MAIWALD a.s. AG MAIWALD a.s. 0 

17/004/16210/453/000038 Inovace technologie řízení mikroklima v předvýkrmu prasat Drupork Svitavy, a. s. 48 

17/004/16210/451/000030 
Zlepšení parametrů welfare v chovu masného skotu plemene 

charolais při využití inovací v ustájení 
Statek Pod Smrkem, s.r.o. 0 

17/004/16210/563/000003 

Zlepšení kvality spermatu u býků s využitím nového přídavku do 

krmiva 

Chovatelské družstvo 

Impuls,družstvo 16 



17/004/16210/563/000012 Inovace na mléčné farmě Lípa 

Zemědělská akciová společnost 

Lípa 49 

17/004/16210/452/000029 Inovativní způsob zpracování siláže s vyšší stravitelností krmiva Zemědělské družstvo Bašnice 35 

17/004/16210/564/000044 Inovace ve výkrmu skotu a sledování pohybové aktivity Urbánek Libor 45 

17/004/16210/671/000032 

Inovativní způsob zpracování kejdy na výrobu kvalitní tepelně 

ošetřené podestýlky a org. hnojiva Záhoran, a.s. 40 

17/004/16210/780/000034 Zlepšování zdraví mléčných koz a jakosti mléka Hlubková Michaela 32 

17/004/16210/563/000018 Inovace farmy II František Němec 0 

17/004/16210/120/000040 

Reprodukční stáj s prvky pro zlepšení ekonomiky chovu a vztahu 

zemědělství k životnímu prostředí 

Zemědělsko obchodní družstvo 

Starosedlský Hrádek 44 

17/004/16210/120/000020 Inovace v rostlinné výrobě Horák Karel 20 

17/004/16210/453/000048 Modifikace povrchu osiva atmosferickou plazmou 

Zemědělské obchodní družstvo 

Březová 30 

17/004/16210/232/000036 

Vývoj a aplikace pěstebních technologií pro jakostní produkci 

aromatických a kořeninových plodin Žihelský statek, a.s. 24 

17/004/16210/231/000027 

Vývoj technologie pěstování širokořádkov. plodin zvyšující 

produkční schopnost půd a omezující erozi Pošumaví, a.s. 21 

17/004/16210/232/000017 Inovace v rostlinné výrobě 

Zemědělské obchodní družstvo 

Mrákov 27 



17/004/16210/120/000041 
Využití informačních a komunikačních technologií pro měření a 

predikci podmínek růstu plodin 
Český chřest, s.r.o. 33 

17/004/16210/120/000019 
Inovace technologických postupů sklizně zrnin v rámci 

optimalizace systémů precizního zemědělství 
AGRA Řisuty s.r.o. 26 

17/004/16210/120/000009 INOVACE - Tomáš Paták Tomáš Paták 18 

17/004/16210/453/000028 
Vývoj a aplikace technologie zakládání porostů jetelovin pro 

výživu dojnic 
AGRONA Staré Město, a.s. 29 

17/004/16210/564/000053 
Vývoj a implementace pěstitelských postupů pro stabilizaci 

produkce a kvality krmiva prasat 
ROSTĚNICE,a.s. 35 

17/004/16210/780/000043 Nové postupy ve výživě mléčných koz Hlubek Lukáš 19 

17/004/16210/120/000015 
Inovace technologických postupů v podniku Zemědělská akciová 

společnost Mezihájí 

Zemědělská akciová společnost 

Mezihájí, a.s. 
29 

17/004/16210/563/000002 Inovace v živočišné výrobě 
Zemědělská společnost Prosetín, 

a.s. 
20 

17/004/16210/120/000001 Nové systémy zpracování silážních plodin pro skot PIAS Suchdol, a.s. 31 

17/004/16210/671/000049 Inovace v rostlinné a živočišné výrobě v ZD 
Zemědělské družstvo Senice na 

Hané 
21 

 


