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Zápis z jednání hodnotící komise OP Rybářství 2014–2020 pro výzvu č. 11 
opatření 2.1. Inovace 

 
Hodnotící komise 

 

Datum zasedání hodnotící komise 7.2.2018 

Čas začátku jednání 9:30 hod. 

Čas ukončení jednání 14:00 hod. 

Počet zúčastněných členů hodnotící komise 5 

Místo jednání Ministerstvo zemědělství  
Těšnov 65/17, Praha 1   

Vyhlašovatel ŘO OP Rybářství 

Došlo na jednání k rozhodnutí o přerušení práce hodnotící 
komise? 

Ne 

V případě přerušení práce komise:                               
Identifikace kritéria, u kterého by bez doplnění ze strany 
žadatele došlo k udělení eliminačního deskriptoru. 

_ 

V případě přerušení práce komise:                               
Zdůvodnění, jaké informace/parametry projektu vedly 
k rozhodnutí o tom, že bez doplnění ze strany žadatele 
došlo k udělení eliminačního deskriptoru. 

_ 

 
 
Seznam účastníků1: 
 
 
Přehled hodnocených projektů: 
 
Registrační číslo Název žadatele Název projektu 

CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000457 Jihočeská 
univerzita v 
Českých 
Budějovicích 

Inovace rybích výrobků. 

CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000454 Jihočeská 
univerzita v 
Českých 
Budějovicích 

Nové terapeutické postupy 
eliminující motolice oční v chovu 
kaprovitých ryb - zejména u amura 
bílého 

CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000459 Jihočeská 
univerzita v 
Českých 
Budějovicích 

Vývoj nových rybích výrobků pro 
předškolní děti. 

                                                
1
 Nezveřejňuje se  
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CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000453 Jihočeská 
univerzita v 
Českých 
Budějovicích 

Zvýšená produkce lososovitých ryb 
v RAS díky jejich zlepšenému 
zdravotnímu a fyziologickému 
stavu. 

CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000455 Jihočeská 
univerzita v 
Českých 
Budějovicích 

Optimalizace podmínek před 
zpracováním ryb pro zvýšení jejich 
welfare a kvality masa 

CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000460 Jihočeská 
univerzita v 
Českých 
Budějovicích 

Vliv hustoty obsádek sumečka 
afrického na efektivitu jeho 
intenzivního chovu v RAS. 

CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000458 Jihočeská 
univerzita v 
Českých 
Budějovicích 

Energetický audit, vzdálené řízení 
a produkce kontejnerové farmy s 
chovem keříčkovce 
červenolemého. 

 
 
Seznam žádostí, o kterých bylo hlasováno: 
 

 
 

Registrační číslo, hodnotící kritérium 

 
 

Název žadatele 
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CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000457, 
Posouzení efektivnosti projektu – vyžádat si 
doplnění od žadatele 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 

5   

Posouzení hospodárnosti projektu – vyžádat 
si doplnění od žadatele 

 
5   

CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000454, 
Posouzení efektivnosti projektu – vyžádat si 
doplnění od žadatele 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 

5   

Posouzení hospodárnosti projektu – vyžádat 
si doplnění od žadatele 

 
5   

CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000459, 
Posouzení efektivnosti projektu – vyžádat si 
doplnění od žadatele 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 

5   

Posouzení hospodárnosti projektu – vyžádat 
si doplnění od žadatele 

 
5   

CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000453, Reakce 
projektu na situaci na trhu 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 

3 1 1 

Posouzení efektivnosti projektu – vyžádat si 
doplnění od žadatele 

 
5   

Posouzení hospodárnosti projektu – vyžádat 
si doplnění od žadatele 

 
5   

Posouzení proveditelnosti projektu – vyžádat 
si doplnění od žadatele 

 
5   

Přispění k trvale udržitelnému rozvoji  4 1  

CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000455, 
Posouzení efektivnosti projektu – vyžádat si 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 

5   
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doplnění od žadatele 

Posouzení hospodárnosti projektu – vyžádat 
si doplnění od žadatele 

 
5   

Posouzení proveditelnosti projektu – vyžádat 
si doplnění od žadatele 

 
5   

CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000460, Stupeň 
novosti procesu nebo produktu ve vztahu k 
trhu – vyžádat si doplnění od žadatele 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 

5   

Posouzení efektivnosti projektu – vyžádat si 
doplnění od žadatele 

 
5   

Posouzení hospodárnosti projektu – vyžádat 
si doplnění od žadatele 

 
5   

CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000458, Reakce 
projektu na situaci na trhu 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 

4  1 

Posouzení efektivnosti projektu – vyžádat si 
doplnění od žadatele 

 
5   

Posouzení hospodárnosti projektu – vyžádat 
si doplnění od žadatele 

 
5   

 
 
Závěr:  
 
Ostatní hodnotící kritéria, která nejsou uvedena v tabulce výše, byla odhlasována 
konsenzem. Slovní odůvodnění výsledného bodového hodnocení pro každý z hodnocených 
projektů je uvedeno u jednotlivých věcných hodnocení v příloze tohoto zápisu. Hodnotící 
komise si vyžádala doplňující informace ke mzdovým nákladům na pracovníky projektu na 
straně žadatele pro zhodnocení kritérií „Posouzení efektivnosti projektu“ a „Posouzení 
hospodárnosti projektu“ u projektů s registračními čísly: 
CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000457, CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000454, 
CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000459, CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000453, 
CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000455, CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000460 
a CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000458. Hodnotící komise si dále vyžádala doplňující 
informace ke mzdovým nákladům projektu i na straně partnera pro zhodnocení kritérií 
„Posouzení efektivnosti projektu“ a „Posouzení hospodárnosti projektu“ u projektu 
CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000458. U projektů CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000453 
a CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000455 je nutné ještě doplnit informaci od žadatele ke 
kritériu: „Posouzení proveditelnosti projektu“. U projektu 
CZ.10.2.101/2.1/0.0/17_011/0000460 bude nutné doplnit informace, které budou 
k hodnotícímu kritérii „Stupeň novosti procesu nebo produktu ve vztahu k trhu“. Po doplnění 
těchto informací od žadatele budou informace předány členům Hodnotící komise a Hodnotící 
komise znovu posoudí tato hodnotící kritéria. Po dalším zasedání Hodnotící komise budou 
projektům přiřazeny body. 
 
Hodnotící komise doporučuje Řídícímu orgánu doplnit do formuláře Žádosti o podporu pole, 
kde by byly podrobně rozepsané výdaje projektu. 
 
Dále hodnotící komise doporučuje zvýšit minimum bodové hranice na 50 bodů za projekt. 
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Přílohy: 

 Prezenční listina2 

 Vypracovaná věcná hodnocení k jednotlivým výše uvedeným projektům3 
 

Soulad zápisu s průběhem a výsledky jednání potvrzuje4: 
 
Datum 7.2.2018 
Tajemník Hodnotící komise Podpis 
  

Členové Hodnotící komise Podpis 
  

  

  

  

  

 

                                                
2
 Nezveřejňuje se  

3
 Nezveřejňuje se 

4
 Nezveřejňuje se 


