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Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 5. kola Programu rozvoje venkova – operace 16.1.1
Podpora operačních skupin a projektů EIP
V Praze dne 13. listopadu 2017
Státní zemědělský intervenční fond dne 13. listopadu 2017 provedl na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR doporučení
Žádostí o dotaci v rámci operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP. Všech 14 Žádostí o dotaci bylo zařazeno do kategorie
Doporučen.
Upozorňujeme, že v souladu s kap. 5.5 Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu
rozvoje venkova na období 2014 – 2020, musí žadatelé, jejichž Žádosti o dotaci byly zařazeny v kategorii Doporučen, předložit povinné přílohy,
příp. nepovinné přílohy (viz specifické podmínky Pravidel) nejpozději do 93 kalendářních dní od ukončení příjmu žádostí, tj. do 31. 1. 2018.
V případě, že přílohy nebudou doloženy v termínu, bude u Žádosti o dotaci ukončena administrace.
Postup pro doložení příloh je popsán v „Podrobném postupu pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře (od 5. kola)“.
Postup zasílání formulářů pro výpočet finančního zdraví přes Portál farmáře je popsán v „Podrobném postupu pro doložení příloh k Finančnímu
zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře (od 5. kola)“. Formuláře pro výpočet finančního zdraví se dokládají samostatně, pouze
prostřednictvím Portálu farmáře. Dokumenty jsou zveřejněny na Portálu farmáře a www.szif.cz/cs/prv2014 (Ke stažení). Funkcionalita Portálu
farmáře pro dokládání příloh k Žádosti o dotaci je aktuálně spuštěna.
Souhrnný přehled Žádostí o dotaci v operaci 16.1.1
RO SZIF

16.1.1

PHA

ČB

ÚL

HK

BR

OL

OP

Celkem

PHA - Praha

Zaregistrovaných Žádostí

2

5

5

1

1

14

ČB - České Budějovice

Kategorie Doporučen

2

5

5

1

1

14

ÚL - Ústí nad Labem

Min. počet bodů pro doporučení
Kategorie Náhradník

-

-

-

-

Min. počet bodů pro náhradníky
Kategorie Nedoporučen

HK - Hradec Králové

2*
-

-

-

-

OL - Olomouc

-

-

-

-

BR - Brno

-

-

-

-

OP - Opava

* Nezahrnuje bodové hodnocení dle Hodnotitelské komise.
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Seznam Žádostí o dotaci 16.1.1 v kategorii Doporučen
Počet
Název subjektu
bodů

Č.

Registrační číslo Žádosti

1

17/005/1611b/451/000115

7

Biofarma Pod Hájkem s.r.o.

Malofaremní bio-produkce

2

17/005/1611b/452/000112

7

LifeTree s.r.o.

Nové příležitosti inovovaných technologií fermentace v oblasti
výroby zdravých potravin

3

17/005/1611a/453/000113

6

LIPONOVA, a.s.

Zavedení nových postupů, monitoring telení skotu.

4

17/005/1611b/120/000097

6

Sady Tuchoraz spol.s.r.o.

Eliminace alergického účinku jablečných šťáv jakožto bariéry
jejich širšího uplatnění na trhu

5

17/005/1611a/672/000065

6

6

17/005/1611a/563/000070

6

7

17/005/1611a/563/000104

6

SPV Pelhřimov, a.s.

8

17/005/1611a/453/000114

5

ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.

9

17/005/1611a/120/000082

5

AGRA Řisuty s.r.o.

10

17/005/1611a/563/000105

5

JOSEF SKLENÁŘ

11

17/005/1611a/564/000071

5

POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo

12

17/005/1611a/563/000090

5

Družstvo vlastníků Batelov

13

17/005/1611a/453/000107

5

Statek Bureš, s.r.o.

Půdoochranné technologie v oblasti Vysokomýtské synklinály

14

17/005/1611a/780/000085

2

LUKÁŠ HLUBEK

Využití biotechnologických metod v chovu dojných plemen koz.

Zemský hřebčinec Tlumačov
s.p.o.
Zemědělské obchodní družstvo
Habry

Název projektu

Inovace v reprodukci koní
Vývoj a aplikace progresivních pěstebních technologií s
ochranným a zúrodňovacím účinkem na půdu
Modernizace technologií chovů prasat s vyšší integrací ICT a
vytvoření srovnatelných metodik výpočtů
Inovace způsobů prevence a diagnostiky ošetřování končetin
dojnic
Vytvoření modulové meteorologicko-zemědělské sítě pro
zvýšení efekt. pěst. syst. a elim. ekol. rizik
Rodinový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic
TECHNOLOGIE pro 3P (Technologie pro přirozený potenciál
půd)
Implementace nových inovativních technologií precizního
zemědělství do pěstebních systémů

Všichni výše uvedení žadatelé souhlasili se zveřejněním uvedených údajů v souladu s platnými Pravidly pro žadatele.
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