Platnost od: 2. 1. 2012

Příloha č. 2 - VÝBĚROVÁ KRITÉRIA
Program PROGRES
Výzva č. III (2. prodloužení)

Pro hodnocení každé žádosti budou použity dva typy kriterií:
a) binární kritéria - kritéria typu ano/ne. Pro kladné rozhodnutí o poskytnutí úvěru musí být
splněna všechna tato kritéria.
b) bankovní kritéria - komplexní posouzení rizikovosti požadovaného financování
vycházející z finanční analýzy dosavadních ekonomických výsledků žadatele, jejich
předpokládaného dalšího vývoje i mimoekonomických kritérií rizikovosti. Výsledkem
posouzení je výstup binární povahy, tj. úvěrovatelný či neúvěrovatelný. Podpořeny
mohou být pouze úvěrovatelné projekty.
a) binární kritéria
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Náplň projektu a jeho cíle jsou v souladu s hlavními cíli Výzvy III
(2. prodloužení) programu PROGRES (prokázáno naplněním binárních
kritérií č. 3 a 9 a bankovních kritérií pod písm. b))
Projekt bude umístěn na území České republiky s výjimkou území
hlavního města Prahy
Projekt je převážně zaměřen na realizaci některé z podporovaných
ekonomických činností vymezených přílohou č. 1 Výzvy III
(2. prodloužení) programu PROGRES ve znění platném ke dni podání
žádosti
Projekt nepředpokládá podporu na činnosti spojené s vyváženým
množstvím, podporu na zřízení a provoz distribuční sítě v zahraničí, nebo
na jiné běžné náklady spojené s vývozní činností (cla, pojištění atd.) ani
podporu podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží
Projekt respektuje zásady rovných příležitostí mezi muži a ženami
Projekt má pozitivní či neutrální vliv na udržitelný rozvoj, a to po stránce
ekonomické, sociální a environmentální (ekonomické a sociální aspekty
jsou prokázány naplněním bankovních kritérií pod písmenem b))
Stavební práce na realizaci projektu nebyly zahájeny a smlouvy
s dodavateli strojů a zařízení (vč. smlouvy o smlouvě budoucí či závazné
objednávky a leasingových smluv) nebyly uzavřeny před datem podání
žádosti o podřízený úvěr
Intenzita veřejné podpory je dodržena
Žadatel splňuje podmínky pro zařazení do kategorie malý a střední
podnikatel podle definice uvedené v příloze I Nařízení Komise (ES)
č. 800/2008
Žadatel je oprávněn k podnikání na území České republiky
odpovídajícímu
podporované
ekonomické
činnosti,
k jejímuž
uskutečňování je realizován projekt

ano - ne
ano - ne
ano - ne

ano - ne

ano - ne
ano - ne
ano - ne

ano - ne
ano - ne
ano - ne

Platnost od: 2. 1. 2012

11

Žadatel je podle svého čestného prohlášení zaregistrován jako poplatník
daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, v platném znění
Žadatel splňuje podmínky přijatelnosti stanovené v bodě 3.1 d) a e)
a v bodě 3.2 textu Výzvy III (2. prodloužení) programu PROGRES
Žadatel vede účetnictví
V žádosti je předpokládáno čerpání podřízeného úvěru pouze
k financování způsobilých výdajů
Výše a splatnost požadovaného podřízeného úvěru nepřesahuje limity
stanovené v bodě 6 Výzvy III (2. prodloužení) programu PROGRES
Na projekt nebyla poskytnuta záruka v programu ZÁRUKA
Projekt nebyl podpořen z jiného operačního programu
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b) bankovní kritéria
Úvěrovatelnost příjemce podpory a projektu, která je současně posouzením
konkurenceschopnosti podnikatele, se posuzuje na základě komplexní analýzy založené
na výstupech z finanční analýzy ekonomických výsledků příjemce podpory a jejich
předpokládaného vývoje a na posouzení mimoekonomických kritérií rizikovosti
požadovaného financování. Přitom jsou posuzovány zejména tyto vstupní informace:
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Účetní závěrky za předcházející uzavřené účetní období (rozvaha, výkaz zisku
a ztráty a příloha k účetní závěrce), vč. zprávy auditora
Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) do konce účetně uzavřeného měsíce
běžného roku
Tabulky ve struktuře účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) za poslední tři
účetně uzavřená období
Historie a současnost společnosti, její další aktivity, variabilita změn hlavní činnosti
žadatele v krátkodobém až střednědobém výhledu
Profesní a osobní údaje o vlastnících a manažerech společnosti (vzdělání a praxe
v oboru, zastupitelnost ve vedení společnosti, vztah mezi vlastníky a vedením
společnosti, stabilita vedení společnosti)
Údaje o úvěrech a ostatních závazcích žadatele (přehled věřitelů, druh a výše
závazků, splatnost)
Údaje o ekonomických vazbách žadatele (účast žadatele nebo společníků žadatele
na řízení nebo základním kapitálu jiné právnické osoby)
Vyjasněnost majetkoprávních vztahů souvisejících s realizací projektu
Technicko – technologická charakteristika projektu
Dodavatelské zajištění realizace projektu
Zajištěnost vstupů projektu (energie, suroviny atd.)
Struktura výdajů a zajištěnost ostatních zdrojů financování projektu
Postavení společnosti na trhu nyní a po realizaci projektu, stav konkurence,
marketingové aktivity
Zabezpečení prodeje, hlavní odběratelé, regionální struktura odbytu, úroveň
smluvních vztahů s odběrateli
Rozbor tržeb po náběhu projektu
Rozbor provozních nákladů po náběhu projektu
Silné stránky a rizika projektu
Předchozí úvěrová historie

Platnost od: 2. 1. 2012

Zásady postupu hodnocení úvěrovatelnosti příjemce podpory
Za úvěrovatelné budou považovány projekty, u nichž na základě posouzení bonity žadatele
a analýzy mimoekonomických a ekonomických faktorů a zároveň jako způsob klasifikace
úvěrového rizika budou pohledávky žadatele klasifikovány v rizikové kategorii v systému
ČMZRB, a.s., stupni 5 až 7 odpovídajícími vymezení standardní či sledované pohledávky podle
Vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelen a úvěrních
družstev.
Pohledávka se považuje za standardní, pokud není důvod pochybovat o jejím úplném splacení,
aniž by bylo nutné přistoupit k uspokojení se ze zajištění. Pohledávka se považuje
za sledovanou, pokud je s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka pravděpodobné
její úplné splacení, aniž by bylo nutné přistoupit k uspokojení nároku ze zajištění.
Projekty, u nichž budou pohledávky žadatelů zařazeny do kategorie nestandardní a horší budou
zamítnuty.

Pohledávka se považuje za nestandardní, pokud její úplné splacení je zejména

s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka nejisté. Její částečné splacení je vysoce
pravděpodobné, aniž bylo nutné přistoupit k uspokojení pohledávky ze zajištění. Pohledávka se
považuje za nestandardní také tehdy, pokud jsou splátky jistiny nebo příslušenství hrazeny
s problémy, avšak žádná z nich není po splatnosti déle než 180 dnů.
Zařazení do rizikové kategorie bude provedeno na základě komplexního vyhodnocení údajů
podle bodů 1 až 18 v části b) bankovní kritéria, které zahrne též výsledky posouzení
ekonomických faktorů získané s použitím interního softwarového nástroje, který žadateli přiřadí
určitý stupeň hodnocení, jenž je označován písmeny AAA až E v rámci třináctistupňové škály
směrem od nejlepšího k nejhoršímu hodnocení. V posledním zavřeném zdaňovacím období by
dosažený stupeň hodnocení neměl být zpravidla horší než DDD.

