
 

 

                                                           

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 
ve 3. kole příjmu žádostí Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 

 

 
Registrační číslo projektu 

 
Název projektu 

 
Název subjektu 

 
Body 

16/003/16220/453/000114 Spolupráce při vývoji technologií a receptur krmných směsí se 

zlepšenou konverzí a uniformitou 

ZZN Svitavy a.s. 
41 

16/003/16220/563/000059 Spolupráce při inovaci krmných směsí AGRO - Měřín, a.s. 32 

16/003/16220/563/000046 Získávání nutričně zhodnocených pokrutin z řepky a jejich využití v 

krmných směsích pro skot 

KOOPERACE, a.s. 
34 

16/003/16220/564/000062 Krmný supplement pro hospodářská zvířata s vysokým obsahem 

Silymarinového komplexu 

IREL, spol. s r.o. 
0 

16/003/16220/563/000060 Inovace výroby krmných směsí s možností zlepšení užitné hodnoty 

produktů živočišné výroby 

ZZN Jihlava a.s. 
50 

16/003/16220/563/000106 Zvýšení efektivity zpracování a využitelnosti brambor Beskyd Fryčovice, a.s. 33 

16/003/16220/672/000066 Vývoj nových výrobků na bázi kysaného a čerstvého zelí Slovácká Fruta, a.s. 49 

16/003/16220/564/000105 Vývoj a produkce nízkoalkoholických šumivých vín PROQIN s.r.o. 36 

16/003/16220/564/000065 Vývoj nových ovocno-zeleninových výrobků do plastových obalů FRUTA Podivín,a.s. 49 



 

 

16/003/16220/231/000057 Konzervace moštů pomocí kombinace nízké teploty a přírodních 

látek se zdravotním benefitem - Větrovec 

Václav Větrovec 
0 

16/003/16220/563/000055 Inovace zpracování zemědělských produktů spočívající ve vývoji 

multivitamínového produktu 

Agro Mohelno, s.r.o. 
0 

16/003/16220/453/000089 Technologická optimalizace a intenzifikace s novým systémem 

kontroly kvality výroby 

Firma FAULHAMMER s.r.o. 
0 

16/003/16220/563/000052 Vývoj nových receptur a hodnocení kvality mlýnských produktů ADÉLKA a.s. 50 

16/003/16220/564/000075 Vývoj mlýnských produktů SVOBODA-výroba domácích 

knedlíků, s.r.o. 
46 

16/003/16220/780/000101 MLÝN HERBER - Inovace 2017-2020, Mikronové mletí MLÝN HERBER spol. s r.o. 38 

16/003/16220/451/000110 Inovace 2016 – Mlýn Perner MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s r. o. 36 

16/003/16220/342/000069 Inovativní přístupy ke zhodnocení kvality obilných surovin MILLBA - CZECH a.s. 0 

16/003/16220/451/000092 Využití nanotechnologií v obalových materiálech Podkrkonošská uzenina s.r.o. 0 

16/003/16220/231/000047 Optimalizace bourání vepřového masa a vývoj a inovace výroby 

masných polotovarů 

Kostelecké uzeniny a.s. 
55 

16/003/16220/120/000064 Vývoj a optimalizace výroby trvanlivých masných výrobků ZEMAN maso-uzeniny, a.s. 51 

16/003/16220/453/000109 Zlepšení kvality a bezpečnosti produkovaného hovězího masa Masokombinát Polička a.s. 41 

16/003/16220/780/000077 Inovace logistiky a výrobního procesu v podniku Beskydské 

uzeniny, a. s. 

Beskydské uzeniny, a.s. 
0 



 

 

16/003/16220/231/000076 Optimalizace a inovace procesů při porážení a opracování drůbeže Vodňanská drůbež, a.s. 47 

16/003/16220/342/000087 Kozí program POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. 49 

16/003/16220/563/000104 Spolupráce při vývoji nových mléčných výrobků LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o. 43 

16/003/16220/671/000072 Inovace technologie příjmu mléka a jeho ošetření OLMA, a.s. 48 

16/003/16220/231/000048 Inovace tvarohových výrobků MADETA a. s. 52 

 


