
                                                           

Výsledek hodnocení projektů Hodnotitelskou komisí pro operaci 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů 
a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 

 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 
podaných v 5. kole příjmu žádostí  

 

 
Registrační číslo projektu 

 
Název projektu 

 
Název subjektu 

 
Body 

17/005/16220/120/000073 Inovace ve výrobě jablečných lupínků - Sady Tuchoraz s.r.o. Sady Tuchoraz spol.s.r.o. 57 

17/005/16220/120/000074 Inovace výroby kysaných mléčných výrobků POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. 63 

17/005/16220/120/000079 Vývoj nové technologie pro dělení krmiv vodním paprskem MAPES spol. s r.o. 0 

17/005/16220/120/000081 Vývoj a inovace ve výrobě celosvalových masných výrobků ZEMAN maso-uzeniny, a.s. 58 

17/005/16220/120/000084 
Inovace v procesu zpracování, chlazení, balení a sledovatelnosti 

drůbeže 
RABBIT Trhový Štěpánov a.s. 43 

17/005/16220/120/000098 Nový typ výrobků a obalů v masné výrobě PAVELPROVAZNÍK 0 

17/005/16220/120/000100 Vývoj tepelně opracovaných výrobků ze zeleniny Blanická bramborářská s.r.o. 63 

17/005/16220/231/000057 
Optimalizace a inovace v procesech porcování a balení drůbežího 

masa 
Vodňanská drůbež, a.s. 52 

17/005/16220/231/000095 Inovace výroby sýrů závodu MADETA Planá nad Lužnicí MADETA a. s. 57 



17/005/16220/232/000086 Vývoj nových krmných směsí s enzymově upravenou surovinou ZETEN spol. s r.o. 61 

17/005/16220/232/000089 Vývoj inovativní technologie porážkové linky Maso Brejcha s.r.o. 56 

17/005/16220/451/000111 Podpora vývoje nové technologie SEGOTRON 
Petrohradská, společnost s ručením 

omezeným 
0 

17/005/16220/452/000093 Inovace mléčných výrobků s využitím membránových procesů BOHEMILK, a.s. 59 

17/005/16220/453/000087 
Optimalizace a inovace postupů balení a distribuce výsekového 

masa a masných polotovarů 
MASO UZENINY POLIČKA, a.s. 58 

17/005/16220/453/000110 Výroba semolinové mouky Firma FAULHAMMER s.r.o. 30 

17/005/16220/563/000056 
Inovace technologie výroby tepelně opracovaných masných 

výrobků pasterizovaných v obalu 
Kostelecké uzeniny a.s. 64 

17/005/16220/563/000060 
Spolupráce při inovaci technologických procesů výroby mléčných 

výrobků 
LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o. 59 

17/005/16220/563/000061 Inovace výroby, porcování a balení sýrů Moravia Lacto a.s. 62 

17/005/16220/563/000067 Vývoj nových bezlepkových produktů a jejich zavedení do výroby POEX Velké Meziříčí,a.s. 0 

17/005/16220/563/000083 Vývoj moderních krmných směsí a zavedení jejich výroby VKS Pohledští Dvořáci a.s. 0 

17/005/16220/563/000099 
Optimalizace postupů výroby termicky modifikovaných škrobů a 

maltodextrinů 
Mráz Agro CZ, s.r.o. 52 

17/005/16220/564/000055 Vývoj a inovace výroby sýrů v Mlékárně Olešnice, RMD 
Mlékárna Olešnice, rolnické 

mlékařské družstvo 
61 



17/005/16220/564/000062 
Optimalizace a vývoj nových výrobků a postupů při výrobě 

sterilované zeleniny v nálevu 
PIKA, a.s. 57 

17/005/16220/564/000072 
Vývoj a optimalizace postupů výroby ovocných pomazánek bez 

alergenní suroviny 
FRUTA Podivín,a.s. 53 

17/005/16220/564/000077 Vývoj mlýnských produktů včetně jejich balení a skladování 
SVOBODA-výroba domácích 

knedlíků, s.r.o. 
57 

17/005/16220/564/000088 
Spolupráce při vývoji výroby vín se zvýšeným obsahem 

RESVERATROLU 
NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s. 38 

17/005/16220/564/000101 Inovace výroby čajů SONNENTOR Sonnentor s.r.o. 0 

17/005/16220/671/000059 Inovace ve výrobě přírodních pařených sýrů OLMA, a.s. 55 

17/005/16220/671/000096 Krmné směsi - inovace ve výrobě a skladování 
Zemědělské družstvo Senice na 

Hané 
0 

17/005/16220/671/000117 Vývoj a inovace při výrobě tepelně opracovaných masných výrobků BAPA s.r.o. 51 

17/005/16220/672/000094 Vývoj pasterovaných zeleninových a luštěninových pomazánek Slovácká Fruta, a.s. 57 

17/005/16220/780/000054 
VÝVOJ NOVÝCH VÝROBKŮ NA BÁZI KLÍČENÝCH PSEUDOOBILOVIN, 

OBILOVIN a LUŠTĚNIN 
SEMIX PLUSO, spol. s r.o. 64 

17/005/16220/780/000058 
Technologická a procesní inovace výroby šunek ve společnosti 

Beskydské uzeniny, a. s. 
Beskydské uzeniny, a.s. 0 

17/005/16220/780/000069 
Vývoj nových produktů s využitím tuku získaného v procesu 

zpracování mleziva 
INGREDIA s.r.o. 39 

 


