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 Zápis z jednání Hodnotitelské komise pro operaci  

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP 

Programu rozvoje venkova pro období 2014 – 2020 (PRV)  

ze dne 27. 9. 2019, 9:00, 413 MZe RV 

 

 

                                                           
1 Konečné schválení Žádostí o platbu bude provedeno SZIF 

Hodnocení Inovačních deníků odevzdaných za projekty schválené 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 schválen HK 

 (Žádost o platbu nebyla předložena). 
 

Formální chyba bod 5 – 

Příspěvek k tvorbě 

přidané hodnoty. Doplnit 

do příštího Inovačního.  

Konsensem. 

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

Ověření výroby 

organického hnojiva se 

zvýšeným obsahem 

dusíku a použití v 

zemědělství a ovocnářství 

Inovační deník schválen HK  

(Žádost o platbu nebyla předložena). 
 

Doplnit do příštího 

Inovačního deníků – 

aktualizace SWOT dle 

skutečnosti.  

Konsensem. 

3. 16/003/1611a/564/000049 

Ekologické pěstování 

alternativních plodin v 

podmínkách aridního 

klimatu i erozního 

ohrožení 

Inovační deník schválen HK  

(Žádost o platbu nebyla předložena). 
 

Doplnit do příštího 

Inovačního deníků – 

jakým způsobem se 

operační skupina postaví 

k pěstování čiroku, zda 

tato plodina bude součástí 

řešení projektu.  

Konsensem. 

4. 16/003/1611a/120/000054 

Využití fugátu pro 

závlahu a hnojení a jeho 

aplikace v průběhu 

vegetace 

Inovační deník schválen, Žádostí o 

platbu1 doporučena k proplacení. 
 

Do příštího Inovačního 

deníků dořešit otázku 

obsahu draslíku v půdě. 

HK doporučuje hlídat 

emise amoniaku.   

Konsensem. 

5. 17/005/1611a/453/000107 

Půdoochranné 

technologie v oblasti 

Vysokomýtské 

Inovační deník schválen, Žádostí o 

platbu1 doporučena k proplacení. 
 

Bez komentáře.  Konsensem. 

6. 
 

17/005/1611a/564/000071 

TECHNOLOGIE pro 3P 

(Technologie pro 

přirozený potenciál půd) 

Inovační deník nebyl schválen, 

Žádost o platbu nebyla doporučena 

k proplacení, je nutné vyzvat žadatele 

k doplnění, následně dojde k novému 

posouzení.  

Doplnit do Inovačního 

deníku jasné a stručně 

popsané výsledky řešení 

za první rok. Jasné 

odůvodnění 

požadovaných výdajů. 

Konsensem. 

7. 16/003/1611a/563/000074 

Separace lístků a stonků 

leguminóz 

Inovační deník schválen, Žádostí o 

platbu1 doporučena k proplacení. 
 

Uvést do příštího 

Inovačního deníku výnosy 

lístků z ha. Kolik tun 

finálního produktu je 

z 1ha.  

Konsensem. 

Zapsala: Dne: 

Ing. Veronika Llupi Vlasáková  27. 9. 2019 


