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Zápis z jednání hodnotící komise OP Rybářství 2014–2020 pro výzvu č. 13 
opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním 

 
Hodnotící komise 

 

Datum zasedání hodnotící komise 9.4.2019 

Čas začátku jednání 9:30 hod. 

Čas ukončení jednání 12:00 hod. 

Počet zúčastněných členů hodnotící komise 8 

Místo jednání Ministerstvo zemědělství  
Těšnov 65/17, Praha 1   

Vyhlašovatel ŘO OP Rybářství 

Došlo na jednání k rozhodnutí o přerušení práce hodnotící 
komise? 

Ne 

V případě přerušení práce komise:                               
Identifikace kritéria, u kterého by bez doplnění ze strany 
žadatele došlo k udělení eliminačního deskriptoru. 

_ 

V případě přerušení práce komise:                               
Zdůvodnění, jaké informace/parametry projektu vedly 
k rozhodnutí o tom, že bez doplnění ze strany žadatele došlo 
k udělení eliminačního deskriptoru. 

_ 

 
 
Přehled hodnocených projektů opatření 2.4. z 13. výzvy: 
 

Registrační číslo Název žadatele Název projektu 
Počet 
přidělených 
bodů 

CZ.10.2.103/2.4/0.0/18_013/0000739 VÁCLAV ČÍTEK RAS Makov 
57 

CZ.10.2.103/2.4/0.0/18_013/0000747 

Zemědělské 
družstvo Hrotovice, 
družstvo 

Recirkulační systém 
Hrotovice 

75 

CZ.10.2.103/2.4/0.0/18_013/0000810 BioFish s.r.o. 
RAS pro odchov násad 
- BioFish s.r.o. 

58 

CZ.10.2.103/2.4/0.0/18_013/0000817 

Zemědělská akciová 
společnost Mžany, 
a.s. 

Recirkulační 
akvakulturní systém - 
Stračov III. Etapa 

58 

CZ.10.2.103/2.4/0.0/18_013/0000813 

Zemědělská akciová 
společnost Mžany, 
a.s. 

Recirkulační 
akvakulturní systém - 
Stračov II. Etapa 

59 

CZ.10.2.103/2.4/0.0/18_013/0000809 
SALMOFARM, spol. 
s r.o. 

Modernizace II. RAS - 
Nedvědice 

54 
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Seznam žádostí, o kterých bylo hlasováno: 
 

 
 

Registrační číslo, hodnotící kritérium 

 
 

Název žadatele 

P
o

č
e

t 
h

la
s
ů

 p
ro

 

p
ro

ti
 

z
d

rž
e

l 
s
e
 

CZ.10.2.103/2.4/0.0/18_013/0000810 
Komplexnost projektu – pro 8 bodů,  
Zhodnocení efektivity recirkulačních 
systémů – pro 10 bodů 

BioFish s.r.o. 

5  1 

CZ.10.2.103/2.4/0.0/18_013/0000817 
Zhodnocení efektivity recirkulačních 
systémů – pro 20 bodů 

Zemědělská 
akciová společnost 
Mžany, a.s. 

7  1 

CZ.10.2.103/2.4/0.0/18_013/0000813 
Zhodnocení efektivity recirkulačních 
systémů – pro 20 bodů 

Zemědělská 
akciová společnost 
Mžany, a.s. 

7  1 

CZ.10.2.103/2.4/0.0/18_013/0000809 
Stupeň modernosti zaváděných 
metod chovu – pro 8 bodů 

SALMOFARM, 
spol. s r.o. 

5  2 

CZ.10.2.103/2.4/0.0/18_013/0000809 
Komplexnost projektu – pro 4 body 

SALMOFARM, 
spol. s r.o. 

6  1 

CZ.10.2.103/2.4/0.0/18_013/0000809 
Návaznost na inovativní projekty – pro 
0 bodů 

SALMOFARM, 
spol. s r.o. 6  1 

 
 
Závěr:  
 
Ostatní hodnotící kritéria, která nejsou uvedena v tabulce výše, byla odhlasována 
konsenzem.  
 
Slovní odůvodnění výsledného bodového hodnocení pro každý z hodnocených projektů je 
uvedeno u jednotlivých věcných hodnocení v příloze tohoto zápisu.  
 
Členové Hodnotící komise OPR 2014-2020 doporučují ŘO OPR možnost zvážení úpravy 
Pravidel opatření 2.4. – hodnotících kritérií, vzhledem k hodnocení projektů zaměřených na 
modernizaci již stávajících RAS a RAS zabývajících se produkcí plůdku a násadových ryb. 
 
Přílohy: 

 Prezenční listina1 

 Vypracovaná věcná hodnocení k jednotlivým výše uvedeným projektům2 

                                                
1
 Nezveřejňuje se  

2
 Nezveřejňuje se 
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Soulad zápisu s průběhem a výsledky jednání potvrzuje: 
 
Tajemník hodnotící komise  Předseda hodnotící komise 

Datum 15. 4. 2019  Datum 15. 4. 2019 

Jméno   Jméno  

Podpis 

 
  Podpis 

 
 

 
 


