Platnost od: 15.1 2010

Příloha č. 3 - VÝBĚROVÁ KRITÉRIA
Program Marketing
Posílení mezinárodní konkurenceschopnosti MSP se sídlem v ČR prostřednictvím
individuálních účastí na veletrzích a výstavách v zahraničí.
Výzva II
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Registrační číslo:
Žadatel:
Název projektu:
Místo realizace projektu:
______________Kč

Požadovaná částka (dotace):

Metodika hodnocení
Výběrová kritéria jsou rozdělena na dvě základní části:
- část A: vylučovací kritéria ANO/NE
- část B: projektová kritéria hodnocení podle stupně kvality

a) plně vyhovující
b) vyhovující
c) nevyhovující

Každá část je dále členěna.
Pokud projekt předložený žadatelem o dotaci získá v části A alespoň jedno záporné
hodnocení, bude projekt z dalšího hodnocení vyřazen jako nepřijatelný.
Pokud žadatel získá v části B alespoň u jednoho kritéria stupeň c) bude projekt
z dalšího hodnocení vyřazen jako nepřijatelný.
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A Vylučovací kriteria
ANO/NE
– vyplňuje zprostředkující subjekt (agentura CzechInvest)
1.

2.

3.

4.

Projekt splňuje podmínky přijatelnosti a jeho cíle jsou
v souladu s hlavními cíli programu a výzvy. Výstupy projektu
jsou určeny pro odvětví vymezená ve výzvě.

Projekt má pozitivní či neutrální vliv na udržitelný rozvoj, a to
po stránce ekonomické, sociální a environmentální, a na
zdraví lidí.

Projekt respektuje zásady rovných příležitostí.

Finanční zdraví žadatele: posoudí zprostředkující subjekt na
základě ratingu; v případě hodnocení horšího než C+ je
projekt vyloučen.
Komentář:
Součástí tohoto kriteria je i posouzení proveditelnosti projektu
z pohledu finančních předpokladů žadatele.

Zdroj
informace
plná
žádost

plná
žádost

plná
žádost

data
z účetních
výkazů
doložená
při podání
registrační
žádosti

V případě vyřazení projektu na tomto místě zprostředkující subjekt uvede řádné zdůvodnění.
V případě vyloučení z důvodu nesplnění kriteria 4 se bude opírat o odborné posouzení finančním
analytikem zprostředkujícího subjektu (Agentura CzechInvest).
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B Projektová kritéria
hodnocení podle stupně kvality – vyplňuje zprostředkující
subjekt (agentura CzechInvest)
1.

2

Stupeň
a), b), c)

Zdroj informace
Podnikatelský
záměr
součást plné žádosti

Projekt je zaměřen na zvýšení mezinárodní
konkurenceschopnosti žadatele.

Ekonomické a finanční hodnocení realizovatelnosti
projektu.

–

Finanční
realizovatelnost
projektu doložená při podání
plné žádosti

Komentář:
Hodnocení se zaměřuje na projekt a na jeho
realizovatelnost především z hlediska reálnosti využití
vlastních zdrojů pro financování projektu, zda náklady na
předložený projekt stojí na reálných základech (tvorba
provozního CF).
3

4.

5.

Strategie vstupu na nové zahraniční trhy a dosavadní
zkušenosti se vstupem na zahraniční trhy.
Komentář:
Hodnocení se zaměřuje na využitelnost navrhovaných
výstupů projektu v plánované strategii podniku uvedené
v podnikatelském záměru.
Předpokládané kvalitativní a kvantitativní cíle
projektu.
Komentář:
Hodnocení se zaměřuje na úplnost podkladů, soulad
projektu s odvětvovým zaměřením příjemce dotace
a celkovou ekonomickou náročnost projektu
Udržitelnost výsledků projektu po dobu 3 let.
Komentář:
Hodnocení se zaměřuje na schopnost zajistit udržitelnost
výsledků po ukončení jeho realizace podle toho jak je
uvedena v podnikatelském záměru.

Podnikatelský
záměr
součást plné žádosti

–

Podnikatelský
záměr
součást plné žádosti

–

Podnikatelský
záměr
součást plné žádosti

–

Souhrnný komentář za část B

Zdůvodnění zhodnocení kriterií ze skupiny B.
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Ekonomické hodnocení žadatele
Hodnocení Zdroj
informací

Ekonomické hodnocení žadatele
– vyplňuje zprostředkující subjekt (agentura CzechInvest)
1.1 Hodnocení finančního a nefinančního zdraví (rating)
Rating žadatele v sobě zahrnuje hodnocení žadatele k datu podání žádosti na
základě jeho dvouleté historie (poslední dvě uzavřená účetní období,dle
daňového přiznání) a aktuálního čtvrtletí. Je koncipován tak, aby odrážel finanční
a nefinanční situaci žadatele ve sledovaném období.
Ratingová známka
A
B+
B
BC+

Finanční
výkazy
(FV)

1.2 Hodnocení vazeb žadatele na další ekonomicky spjaté subjekty
Hodnotí subjekty ekonomicky spjaté skupiny (mateřské společnosti, dcery a další
subjekty) a jejich vazby na problémové subjekty ve skupině (negativní informace
typu konkurzy, likvidace, exekuce, dlužníci) a závažnost těchto výskytů.
Vazby žadatele
Vyhovuje
Vyhovuje s výhradami
Nevyhovuje
1.3 Ekonomické a finanční hodnocení realizovatelnosti projektu
Finanční hodnocení realizovatelnosti projektu se zaměřuje přímo na projekt a na
jeho realizovatelnost především z hlediska reálnosti využití vlastních zdrojů
(včetně úvěrů) pro financování projektu. Hodnotí zda náklady na předložený
projekt jsou na reálných základech( tvorba provozního CF).
Realizovatelnost projektu
Vyhovuje
Vyhovuje s výhradami
Nevyhovuje
Celkové hodnocení:

Finanční
plán
projektu
(FPP)

Pozn.:
1.

Pokud žadatel získá Ratingovou známku nižší než C+ bude z dalšího hodnocení vyřazen jako nepřijatelný.

2.

Pokud v rámci hodnocení finanční realizovatelnosti projekt získá označení nevyhovující, bude projekt z dalšího
hodnocení vyřazen.
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Celkové hodnocení projektu
Souhrnné hodnocení předloženého projektu v podobě:
doporučuji – nedoporučuji k přijetí – doporučuji s výhradou (uvést)
Výhrada:

Souhrnný komentář k projektu
Nejvýznamnější rysy posudku, případně další relevantní postřehy a názory, pro něž nebyla nalezena
v hodnotící tabulce opora.
Abstrakt posudku.
Podkladem jsou souhrnná hodnocení dílčích částí.

V

Podpis :

Dne:
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