
                 
 

1 
 

Zápis z jednání 15. Hodnotící komise OP Rybářství 2014 – 2020 pro 19. výzvu, 
opatření 2.1. Inovace a 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s 

dočišťováním 
 
 
Hodnotící komise 
 

 

Datum zasedání hodnotící komise (videokonference – 
vzhledem k situaci kolem „COVID19“) 

08. 09. 2021 

Čas začátku jednání 10:00 hod. 

Čas ukončení jednání 12:00 hod. 

Počet zúčastněných členů hodnotící komise 6 

Místo jednání Ministerstvo zemědělství, 
Těšnov 65/17, Praha 1   

Způsob jednání On-line přes komunikační 
nástroj Teams 

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 2.1. a 2.4.  z 19. výzvy: 
 

Registrační číslo Název žadatele Název projektu 
Počet přidělených 
bodů 

CZ.10.2.103/2.4/0.0/21_019/0001316 Agroplyn Mileč-
Maňovice s.r.o. 

RAS Mileč 

64 

CZ.10.2.103/2.4/0.0/21_019/0001436 BioFish s.r.o. RAS pro odchov 
juvenilních ryb, 19. 
kolo OPR 

61 

CZ.10.2.101/2.1/0.0/21_019/0001364 Jihočeská 
univerzita v 
Českých 
Budějovicích  

Vývoj nových rybích 
výrobků pro 
předškolní děti na 
základě výzkumu 
jejich preferencí 

70 
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CZ.10.2.101/2.1/0.0/21_019/0001365 Jihočeská 
univerzita v 
Českých 
Budějovicích 

Využití samčí 
monosexní obsádky 
pro efektivnější 
produkci keříčkovce 
červenolemého 

64 

CZ.10.2.101/2.1/0.0/21_019/0001366 Jihočeská 
univerzita v 
Českých 
Budějovicích 
(dále jen „JČU) 

Optimalizace udících 
procesů 
velkokapacitních 
zařízení 

59 

 
 
 
Závěr:  
 
Hodnotící kritéria, o kterých bylo hlasováno, byla odhlasována jednomyslně.  
 
Slovní odůvodnění výsledného bodového hodnocení pro každý z hodnocených projektů je 
uvedeno u jednotlivých věcných hodnocení v příloze tohoto zápisu.  
 
 
 
 
 
Přílohy: 
 

 Prezenční listina1 -  Vzhledem ke skutečnosti, že jednání probíhalo on-line přes 
komunikační nástroj Teams, odpovídá prezenční listina seznamu účastníků jednání 
(je potvrzena ze strany ŘO OP Rybářství).  

 Vypracovaná věcná hodnocení k jednotlivým výše uvedeným projektům2 
 
 

 
 

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

Datum   Datum  

Jméno   Jméno  

Podpis 

 
  Podpis 

 
 

 

                                                
1 Nezveřejňuje se  
2 Nezveřejňuje se 


