Výběrová kriteria
Program START
Výzva I
Dělení výběrových kriterií
Pro hodnocení každé žádosti budou použity dva typy kriterií:
a) binární kriteria - kriteria typu ano/ne. Pro kladné rozhodnutí o poskytnutí úvěru
musí být splněna všechna tato kriteria.
b) bankovní kriteria - komplexní posouzení rizikovosti požadovaného financování
vycházející z finanční analýzy dosavadních ekonomických výsledků žadatele,
jejich předpokládaného dalšího vývoje i mimoekonomických kriterií rizikovosti.
Výsledkem posouzení je výstup binární povahy, tj. úvěrovatelný či
neúvěrovatelný. Podpořeny mohou být pouze úvěrovatelné projekty.
Pozn.: Zvýhodněné záruky jsou poskytovány zjednodušeným způsobem na
základě smlouvy uzavřené mezi úvěrující bankou a poskytovatelem podpory,
který respektuje pozitivní vyhodnocení úvěrovatelnosti úvěrující bankou.
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binární kriteria
Projekt bude umístěn na území České republiky s výjimkou území
hlavního města Prahy
Projekt je převážně zaměřen na realizaci některé z ekonomických
činností vymezených přílohou č. 1 Výzvy I programu START
Žadatel splňuje podmínky pro zařazení do kategorie drobný
podnikatel podle Nařízení Komise č. 70/2001 v platném znění
Žadatel je oprávněn k podnikání na území České republiky
odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž
uskutečňování je realizován projekt
Žadatel je zaregistrován jako poplatník daně z příjmu na finančním
úřadě podle § 33, odst. (1) zákona č. č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků v platném znění
Žadatel splňuje podmínky definující začínajícího podnikatele,
uvedené v bodě 3.1.1. Výzvy I programu START
Žadatel nemá žádné nedoplatky vůči finančnímu úřadu,
České
správě
sociálního
zabezpečení,
zdravotním
pojišťovnám, Pozemkovému fondu, Fondu národního
majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu
rozvoje bydlení, Celní správě ČR, Státnímu fondu kultury,
Státnímu
fondu
ČR
pro
podporu
a rozvoj
české
kinematografie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu
fondu, krajům, obcím a svazkům obcí a vůči poskytovatelům
podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské
unie
Žadatel nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho
zaměstnanců
Žadatel splňuje podmínku dle bodu 3.2 a) až e) textu Výzvy I
programu START, týkající se nesolventnosti
Žadatel předložil certifikát o absolvování rekvalifikačního programu
„Základy podnikání“
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V žádosti je předpokládáno čerpání bezúročného úvěru pouze
k financování způsobilých výdajů uvedených v textu programu
Požadovaný bezúročný úvěr nepřesahuje 90 % předpokládaných
způsobilých výdajů projektu
Ke způsobilým výdajům, které mají být uhrazeny z bezúročného
úvěru, nebyla již dříve poskytnuta jiná veřejná podpora.
Výše požadovaného bezúročného úvěru nepřesahuje 0,75 mil.Kč
(pro fyzickou osobu), resp. 1,5 mil.Kč (pro právnickou osobu)
Splatnost požadovaného bezúročného úvěru nepřesahuje 7 let
Smlouva o zaručovaném úvěru nebyla uzavřena před datem
18.1.2007
V žádosti je předpokládáno čerpání zaručovaného úvěru převážně
k účelům stanoveným v bodě 4.3 programu
Výše požadované záruky nepřesahuje 80 % jistiny zaručovaného
úvěru
Výše zaručovaného úvěru nepřesahuje 1,5 mil.Kč
Splatnost zaručovaného úvěru je delší než 3 roky
Zaručovaný úvěr není veřejnou podporou dle článku 87(1)
Smlouvy o založení ES či podporou de minimis dle Nařízení
Komise (ES) č. 1998/2006
Zaručovaný úvěr není podpořen z jiného finančního nástroje
Společenství
Projekt nebyl podpořen z jiného operačního programu
Žadateli dosud nebyla poskytnuta žádná podpora v tomto
programu
Pravidlo de minimis je dodrženo
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Pozn.: Body 10 – 15 se vztahují jen k žádosti o bezúročný úvěr, body 16 – 22
k žádosti o zvýhodněnou záruku s finančním příspěvkem k zaručovanému
úvěru.
b) bankovní kriteria
Úvěrovatelnost příjemce podpory a projektu, ke kterému je žádána podpora,
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. Při tom 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
Tabulky ve struktuře účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty)
Tabulky ve struktuře Přehledu o majetku a závazcích a Přehledu o
příjmech a výdajích za poslední tři zdaňovací období
Charakteristika společnosti, hlavní činnost a její další aktivity,
očekávané změny ve 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)
Vyjasněnost majetkoprávních vztahů souvisejících s realizací projektu
Technicko – technologická charakteristika projektu
Dodavatelské zajištění realizace projektu
Zajištěnost vstupů projektu (energie, suroviny atd.)
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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
Údaje o úvěrech a ostatních závazcích žadatele (přehled věřitelů, druh
a výše závazků, splatnost)

Pozn.: Podklady uvedené v bodě 1 a 2 se vztahují jen k žadatelům vedoucím
účetnictví, v bodě 3 k žadatelům vedoucím daňovou evidenci.
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