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Dodatečné hodnocení projektů operace 16.1.1  

Podpora operačních skupin a projektů EIP 
v návaznosti na jednání Hodnotitelské komise pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP Program rozvoje 

venkova na období 2014 – 2020 (PRV) ze dne 20. 10. 2021 (RV) 

Dodatečné hodnocení proběhlo on-line formou 9.12.2021 od 11hod 

 

Zapsala: Ing. Veronika Llupi Vlasáková   

  

Schválil(a): Mgr. Lenka Kubíková  Dne 23.12.2021 

 

 

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

vyplacení dotace 

registrační číslo,  

název projektu 

Výsledek 

jednání 

20.10.2021 

Zdůvodnění Konečné hodnocení hlasování/ 

konsensem 

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.  

Žadatel doplnil Inovační deník a 

nad rámec toho doložil i Žádost o 

platbu (Žádost o platbu podal včas, 

nicméně v době prvního 

hodnocení nebyla ještě 

zadministrována). 

Inovační deník schválen, Žádost 

o platbu1 doporučena 

k proplacení. 

konsensem 

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). 

Žadatel doplnil Inovační deník.  

Inovační deník byl schválen. 

Do příštího Inovačního deníku 

však musí bezpodmínečně žadatel 

doplnit konkretizované výstupy a 

případnou diseminaci výsledků 

jednoznačně doložit (pozvánkami, 

konkrétním článkem atd.) 

konsensem 

16/003/1611a/563/000074 

Separace lístků a stonků 

leguminóz 

Inovační 

deník 

schválen. 

 Ačkoliv původně byl předložen 

Inovační deník, nad rámec toho 

doložil i Žádost o platbu (Žádost o 

platbu podal včas, nicméně nebyla 

v době prvního hodnocení ještě 

zadministrována). 

Inovační deník schválen, Žádost 

o platbu1 doporučena 

k proplacení 

konsensem 

17/005/1611b/120/000097 

Eliminace alergického účinku 

jablečných šťáv jakožto 

bariéry jejich širšího uplatnění 

na trhu 

Inovační 

deník nebyl 

schválen, 

Žádost o 

platbu 

nebyla 

doporučena 

k 

proplacení. 

HK vyhodnotila, že je nutné doplnění 

Inovačního deníku 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. 

Žadatel doplnil Inovační deník.  

Inovační deník schválen, Žádost 

o platbu1 doporučena 

k proplacení. 

konsensem 


