
Protokol z hodnocení poskytovatele
Podprogram 1 - Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií

Klíčová oblast III - Udržitelná produkce potravin

Hodnocení Číslo
projektu Název Organizace

Doporučen
k

financování

Doporučen
k zařazení

do
finanční
alokace

A, A, A, B QK21010207
Diverzifikace a posílení konkurenceschopnosti akvakultury
podporou akvaponie jako inovativní zemědělské technologie
produkce potravin

[P] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] Aquaponia s.r.o.
[D] ÚSTAV
EXPERIMENTÁLNÍ
BOTANIKY AV ČR, v.v.i.

ANO ANO
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A, B, B, B QK21010326
Možnosti ovlivňování výskytu inhibičních látek v mléce jako
účinný nástroj vedoucí k podpoře zdraví zvířat a ke zvyšování
kvality a bezpečnosti potravin

[P] Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích
[D] Zemědělské družstvo
Jeseník
[D] Českomoravská
společnost chovatelů, a.s.
[D] Veterinární a
farmaceutická univerzita
Brno
[D] Výzkumný ústav
mlékárenský s.r.o.

ANO ANO

A, B, B, B QK21010113 Rozšíření spektra léčivých přípravků v akvakultuře v ČR a
sledování výskytu jejich reziduí v mase ryb

[P] Veterinární a
farmaceutická univerzita
Brno
[D] Rybářství Lnáře, s.r.o.
[D] Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích

ANO ANO

B, A, B, B QK21010151 Získávání rostlinných olejů pomocí moderních metod

[P] Výzkumný ústav
zemědělské techniky, v. v. i.
[D] Agritec Plant Research
s.r.o.
[D] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] Farmet a.s.

ANO ANO
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B, B, B, A QK21010212 Vývoj metod pro kontrolu manipulace kvality mléka určeného k
dalšímu technologickému zpracování a zajištění jeho autenticity.

[P] Výzkumný ústav
mlékárenský s.r.o.
[D] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] Moravia Lacto a.s.
[D] Bentley Czech s.r.o.

ANO ANO

A, C, A, B QK21010064 Využití biologicky aktivních látek rostlinného původu při
skladování zemědělských produktů

[P] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] de Wolf GROUP s.r.o.
[D] Univerzita Palackého v
Olomouci
[D] Terpenix s.r.o.
[D] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.

ANO ANO

A, B, C, A QK21010182 Efektivní produkce a proces výroby kolostra pro veterinární a
humánní užití

[P] Univerzita Karlova
[D] ZD Krásná Hora nad
Vltavou a.s.
[D] Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích
[D] C2P s.r.o.
[D] Výzkumný ústav
potravinářský Praha,v. v. i.

ANO NE

C, A, B, A QK21010163
Výzkum nových funkčních potravin a potravin pro zvláštní
lékařské účely ve vhodných obalech pro použití i v krizových
situacích

[P] Výzkumný ústav
mlékárenský s.r.o.
[D] BOHEMILK, a.s.

ANO NE
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A, B, B, B QK21010229 Šetrné posklizňové technologie eliminující mikroorganismy na
povrchu čerstvého ovoce a zeleniny v tržních podmínkách

[P] Mendelova univerzita v
Brně
[D] JIHOFRUKT, družstvo
[D] OZONTECH, s.r.o.
[D] Ústav výzkumu globální
změny AV ČR, v. v. i.

ANO NE

B, B, B, B QK21010210
Efektivní využití potenciálu genetických, fyzikálně- chemických a
technologických informací o mléce ke zlepšení postupů
podporujících zdraví zvířat, kvalitu suroviny a zvýšení rentability.

[P] Výzkumný ústav
mlékárenský s.r.o.
[D] Bentley Czech s.r.o.
[D] AGRO - Měřín, a.s.
[D] Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích

ANO NE

A, B, B, C QK21010146
Multiplexní detekce a identifikace genů zodpovědných za
antimikrobiální rezistenci a produkci toxinů u významných
bakteriálních agens v potravinách

[P] Veterinární a
farmaceutická univerzita
Brno
[D] ELISABETH
PHARMACON, spol. s r.o.

ANO NE

B, B, C, A QK21010260 Vývoj a testování stimulátorů pro stabilizaci výnosu polních
plodin v podmínkách sucha

[P] Univerzita Palackého v
Olomouci
[D] CHEMAP AGRO s.r.o.

ANO NE
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B, B, A, C QK21010220
Podpora soběstačnosti v produkci zeleniny zaváděním nových
agrotechnických postupů v období legislativních a klimatických
změn

[P] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] Pěstitel Stratov, a.s.
[D] HANKA MOCHOV s.r.o.
[D] ÚSTAV
EXPERIMENTÁLNÍ
BOTANIKY AV ČR, v.v.i.

ANO NE

B, B, B, B QK21010334 Nové komplexní přístupy ke sledování kvality a bezpečnosti v
technologii sýrů

[P] Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze
[D] MADETA a. s.
[D] Výzkumný ústav
mlékárenský s.r.o.
[D] Centrum zemědělsko-
potravinářského výzkumu a
inovací, s.r.o.
[D] Výzkumný ústav
veterinárního lékařství, v. v.
i.

ANO NE

B, B, B, B QK21010402 Nová metoda certifikace původu a autenticity medu pro zvýšení
prestiže lokální produkce

[P] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] Výzkumný ústav
včelařský, s.r.o.

ANO NE
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A, A, C, C QK21010082 Vývoj nových potravin s imunomodulačním a antioxidačním
potenciálem obsahujících postbiotika obohacená o selen

[P] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] MAGU s.r.o.
[D] Ovocňák s.r.o.
[D] Výzkumný ústav
pivovarský a sladařský, a.s.
[D] Výzkumný ústav
mlékárenský s.r.o.

ANO NE

A, B, C, B QK21010420 Snižování hygienických rizik spojených s emisemi prachových
částic při zpracování zrnin

[P] Výzkumný ústav
zemědělské techniky, v. v. i.
[D] Univerzita Karlova
[D] Simple Engineering s. r.
o.
[D] JK Machinery, s.r.o.
[D] Agrotest fyto, s.r.o.

ANO NE

C, C, B, A QK21010047 Rizikové faktory v pěstování a světovém obchodu s Českým
modrým mákem

[P] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] AGRA GROUP a.s.
[D] OSEVA vývoj a výzkum
s.r.o.
[D] Ústav jaderné fyziky AV
ČR, v. v. i.
[D] Mendelova univerzita v
Brně

ANO NE
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B, B, C, B QK21010054 Udržitelná a konkurenceschopná produkce brambor pěstovaných
v systému smíšené kultury

[P] Zemědělský
výzkum,spol. s r.o.
[D] P & L, spol. s r.o.
[D] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.
[D] Výzkumný ústav
bramborářský Havlíčkův
Brod, s.r.o.

ANO NE

B, B, C, B QK21010057 Implementace agronomických selenizačních postupů při výrobě
funkčních potravin živočišného původu

[P] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] AGRO PODLESÍ, a.s.
[D] Ivo Hlaváček

ANO NE

B, C, B, B QK21010037 Pšenice tvrdá - perspektivní plodina pro oblasti České republiky s
rizikem srážkových deficitů

[P] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.
[D] PRO-BIO, obchodní
společnost s.r.o.
[D] Agrotest fyto, s.r.o.

ANO NE

C, C, C, A QK21010149 Zvýšení využitelnosti významných složek vlákniny žita, ječmene a
pohanky hydrotermickou úpravou a fermentací

[P] Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze
[D] DIOSNA CS s.r.o.
[D] Agrotest fyto, s.r.o.

NE NE

B, C, B, C QK21010408 Využití rostlinných extraktů pro činnost mikroorganismů
používaných v potravinářství

[P] Výzkumný ústav
potravinářský Praha,v. v. i.
[D] EPS biotechnology, s.r.o.

NE NE
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C, C, C, A QK21010143
Využití zázvoru jako preventivního prostředku ke zvýšení imunity
osob a jako ochrana před napadením respiračními virovými
chorobami

[P] Výzkumný ústav
potravinářský Praha,v. v. i.
[D] Kitl s.r.o.
[D] Ústav výzkumu globální
změny AV ČR, v. v. i.

NE NE

C, C, C, A QK21010007
Efektivní produkce hovězího masa s využitím moderních postupů
ve šlechtění, výkrmu býků a zpracování masa českého strakatého
skotu

[P] Výzkumný ústav
živočišné výroby, v. v. i.
[D] CRV Czech Republic,
spol. s r.o.
[D] Zemědělské družstvo
Trstěnice
[D] Česká zemědělská
univerzita v Praze

NE NE

C, C, B, B QK21010414 VINAMIN | Vývoj potravinových doplňků z biomasy vinařských
kvasinek s využitím senzomiky

[P] Výzkumný ústav
pivovarský a sladařský, a.s.
[D] TERAMED, s.r.o.

NE NE

B, C, B, C QK21010302 Komplexní postbiotika pro zdravou výživu: nové technologie a
aplikační cesty

[P] Výzkumný ústav
potravinářský Praha,v. v. i.
[D] C2P s.r.o.
[D] Mikrobiologický ústav
AV ČR, v. v. i.

NE NE
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C, C, C, A QK21010150
Studium tradičních a nových zemědělských produktů jako zdrojů
zdraví prospěšných látek (antioxidantů, tokoferolů a dalších
včetně fytoncidů) a jejich využití při výrobě potravin.

[P] Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích
[D] ČESKÉ HOUBY a.s.
[D] Výzkumný ústav
potravinářský Praha,v. v. i.
[D] PEKAŘSTVÍ NODES,
spol. s r. o.
[D] Ústav výzkumu globální
změny AV ČR, v. v. i.
[D] Mendelova univerzita v
Brně

NE NE

C, C, B, B QK21010331 Inovativní využití inulinových plodin pěstovaných v podmínkách
ČR s ohledem na technologii skladování

[P] Výzkumný ústav
bramborářský Havlíčkův
Brod, s.r.o.
[D] AGROSPOL, Malý Bor
a.s.

NE NE

B, C, C, C QK21010363 Výzkum pěstitelských a technologických postupů pro průmyslové
zpracování jádrovin

[P] VÝZKUMNÝ A
ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV
OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY
s.r.o.
[D] ZEMCHEBA, s.r.o.
[D] Cider Sekt s.r.o.

NE NE

F-356, verze 2, revize 201102
Veřejný

Strana 9 / 11



C, C, C, B QK21010324 Výzkum a vývoj v oblasti intenzifikace sušení chmele

[P] Chmelařský institut
s.r.o.
[D] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] CHMELAŘSTVÍ,
družstvo Žatec

NE NE

B, C, C, C QK21010293
Inovace integrované a nízkoreziduální produkce vybraných
zeleninových druhů s ohledem na snižování spektra účinných
látek přípravků na ochranu rostlin

[P] VÝZKUMNÝ A
ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV
OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY
s.r.o.
[D] Zemědělské družstvo
Všestary

NE NE

C, B, C, C QK21010077 Výzkum stability pesticidů a environmentálních dopadů jejich
aplikace při ochraně chmele v podmínkách klimatických změn

[P] Chmelařský institut
s.r.o.
[D] AGRAS Želatovice,a.s.
[D] Benediktinská
hospodářská správa
Břevnov s.r.o.
[D] Výzkumný ústav
pivovarský a sladařský, a.s.

NE NE
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C, B, C, C QK21010079 Příležitosti a hrozby v rámci oblastí Food Security, Food Safety,
Nutrition pro regionální výrobce potravin

[P] Mendelova univerzita v
Brně
[D] Výzkumný ústav
potravinářský Praha,v. v. i.
[D] RADANAL s.r.o.
[D] Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích

NE NE

C, C, C, C QK21010226 Začlenění merlíku čilského do osevních sledů a stanovení jeho
vlivu na půdu v oblastech ovlivněných nedostatkem srážek.

[P] Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i.
[D] Ing. Pavlína Buršíková
[D] "LUBÍ" spol. s r.o.

NE NE

C, C, C, C QK21010070 Snížení dopadů změn klimatu na rostliny cestou aktivace
obranných mechanismů prostřednictvím aplikace účinných látek.

[P] Česká zemědělská
univerzita v Praze
[D] EGT system spol. s r.o.

NE NE

V Praze dne 02.11.2020
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