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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 20. 10. 2021 od 14:00,  

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. 16/003/1611a/120/000095 

Implementace nových a 

inovovaných technologií 

precizního zemědělství do 

pěstebních systémů 

Inovační deník nebyl 

schválen.  

 

HK vyhodnotila, že je nutné 

doplnění Inovačního deníku 

žadatelem. V Inovačním deníku 

jsou překlepy v dataci/období, za 

který je podáván. Zároveň nebylo 

z Inovačního deníku zřejmé, že 

žadatel projekt již ukončil a nyní 

administroval již jen Žádost o 

platbu. Žadatel tedy bude vyzván 

k doplnění.  

Konsensem. 

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

Ověření výroby organického 

hnojiva se zvýšeným obsahem 

dusíku a použití v zemědělství a 

ovocnářství 

Inovační deník nebyl 

schválen.  

 

HK vyhodnotila, že je nutné 

doplnění Inovačního deníku 

žadatelem. V Inovačním deníku 

žadatel uvádí internetové stránky, 

které ale nejsou funkční. Dále je 

nutné doplnit popisované dopady 

COVID-19 do SWOT. Zároveň 

více vysvětlit, jakým přesně 

způsobem ovlivnila pandemie, 

polní pokusy. Vysvětlit, jak 

konkrétně probíhala prezentace 

projektu na konferenci Bioplyn 

(projekt nebyl uveden 

v programu). 

Konsensem. 

3. 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. 

4. 17/005/1611a/453/000107 

Půdoochranné technologie v 

oblasti Vysokomýtské 

Inovační deník 

schválen, Žádost o 

platbu1  doporučena k 

proplacení. 

 Konsensem.  

5. 17/005/1611a/564/000071 

TECHNOLOGIE pro 3P 

(Technologie pro přirozený 

potenciál půd) 

Inovační deník 

schválen, Žádost o 

platbu1  doporučena 

k proplacení. 

 Konsensem. 

6. 16/003/1611a/563/000074 

Separace lístků a stonků 

leguminóz 

Inovační deník 

schválen. 

 Konsensem. 

7. 17/005/1611b/120/000097 Inovační deník nebyl 

schválen, Žádost o 

HK vyhodnotila, že je nutné 

doplnění Inovačního deníku 

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  

 

Eliminace alergického účinku 

jablečných šťáv jakožto bariéry 

jejich širšího uplatnění na trhu 

platbu nebyla 

doporučena k 

proplacení. 

žadatelem, a to, zda bude 

pokračovat v projektu či nikoliv. 

Z Inovačního deníku to není 

zřejmé, resp. uplynula doba, do 

kdy žadatel uvedl, že dojde 

k rozhodnutí. Pokud dochází 

k ukončení projektů, je třeba více 

rozvést důvody, které vedly k jeho 

ukončení a popsat dosavadní 

výstupy a výsledky projektu. 

8. 17/005/1611b/452/000112 

Nové příležitosti inovovaných 

technologií fermentace v oblasti 

výroby zdravých potravin 

Inovační deník 

schválen, Žádost o 

platbu1  doporučena k 

proplacení. 

 Konsensem. 

Zapsala: Ing. Veronika Llupi Vlasáková 

Zápis schválil: Ing. Josef Tabery, ŘO PRV dne: 3.11.2021 


