Příloha č. 1

Výběrová kritéria
Hodnocení přihlášek k účasti na veletrzích a výstavách
v rámci projektu NOVUMM - Výzva 1
Hodnoceny jsou všechny předložené přihlášky.
Hodnocení probíhá ve 2 kolovém hodnotícím procesu dle kritérií popsaných níže.
Název subjektu:
IČ subjektu:
Registrační číslo žádosti:

1. kolo hodnocení
Předmětem 1. kola je kontrola formální správnosti a přijatelnosti Přihlášek pomocí
vylučovacích kritérií ANO/NE a doplňujícího komentáře (zajišťuje MA a PM CT).

1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Formální přijatelnost
Přihlášky
ANO/NE
Přihláška
byla
podána
v termínu
pro
podávání
Přihlášek.
Přihláška je vyplněna v
požadovaných částech.
Přihláška byla podepsána
osobou oprávněnou jednat
za Žadatele.
Žadatel
je
MSP
dle
Doporučení
Komise
2003/361/ES ze dne 6.
května 2003.
Žadatel
je
oprávněn
k podnikání na území ČR
odpovídajícímu podporované
ekonomické
činnosti,
k jejímuž uskutečňování je
realizován projekt.
Žadatel
je
dle
svého
čestného
prohlášení
zaregistrován jako poplatník

Zdroj informací
Evidenční systém CT/Přihláška
Přihláška
Přihláška, Administrativní registr
ekonomických subjektů (ARES), Výpis z
Obchodního rejstříku
Přihláška/Čestné prohlášení žadatele o
podporu v režimu de minimis
Přihláška/Výpis z Registru ekonomických
subjektů ČSÚ v ARES/Výpis z Registru
ekonomických subjektů ČSÚ v ARES
(NACE)/Čestné prohlášení (bod b)
Čestné prohlášení (bod c)
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daně z příjmů na finančním
úřadě podle §125, odst. (1)
zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, v platném znění.
Žadatel
podle
svého
čestného prohlášení nemá
žádné
nedoplatky
vůči
vybraným institucím1 a vůči
1.7
poskytovatelům
podpory
z projektů
spolufinancovaných
z rozpočtu Evropské Unie.
Žadatel
podle
svého
čestného prohlášení nemá
1.8
žádné nedoplatky z titulu
mzdových
nároků
jeho
zaměstnanců.
Skutečné místo dopadu
realizovaného projektu musí
být území ČR mimo hlavního
1.9
města Prahy (rozhodující pro
posouzení místa dopadu
není sídlo žadatele).
Podle Registru de minimis
nebyl u Žadatele a s ním
1.10 spojených podniků dosud
vyčerpán limit podpory de
minimis 200 000 EUR.

Čestné prohlášení (bod d)

Čestné prohlášení (bod e)

Přihláška (sídlo firmy)/Výpis ze
Živnostenského rejstříku v ARES/ Čestné
prohlášení (bod k)
Registr de minimis (RDM)/ Čestné
prohlášení žadatele o podporu v režimu
de minimis/ Čestné prohlášení (bod h)

Žadatel nemá neuhrazený
závazek vzniklý na základě
příkazu k vrácení finančních
prostředků vydaného po
1.11 předchozím
rozhodnutí
Komise prohlašujícím, že
podpora
je
protiprávní
a neslučitelná se společným
trhem.
V obchodním rejstříku na
www.justice.cz bylo ověřeno,
1.12 že na Žadatele nebyl
prohlášen konkurz nebo
nebyla vyhlášena likvidace.
U
žadatele
nebylo
rozhodnuto o jeho úpadku
1.13
dle ustanovení § 136 zákona
č. 182/2006 Sb., insolvenční

Čestné prohlášení (bod f)

Čestné prohlášení (bod i, m)/ /Výpis z
Obchodního rejstříku

Čestné prohlášení (bod j)/
https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

1 Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Pozemkový fond, Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní
fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský
intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí.
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zákon.
U žadatele soud nevydal
usnesení o nařízení výkonu
1.14 rozhodnutí na jeho majetek
nebo nenařídil exekuci jeho
majetku.
Žadatel
není
podnikem
1.15 v obtížích dle
Nařízení
Komise (EU) č. 651/2014.
Žadateli nebyl soudem nebo
správním orgánem uložen
1.16
zákaz činnosti, týkající se
provozování živnosti.

Čestné prohlášení (bod l) /Výpis z
Obchodního rejstříku

Čestné prohlášení (bod o)

Čestné prohlášení (bod n)

……………………………….
Datum a podpis MA
……………………………….
Datum a podpis PM CT
Pokud Přihláška získá v 1. kole alespoň jedno záporné hodnocení, bude z dalšího hodnocení
vyřazena jako nepřijatelná, tzn. v hodnocení se již dále nepokračuje.
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2. kolo hodnocení (Manažer aktivity – MA, Projektový manažer PM CT)
Projektový manažer/manažer aktivity může u každého kritéria zvolit bodové hodnocení 0 až 2, přičemž
čím vyšší je počet bodů, tím vyšší je celkové hodnocení daného kritéria, resp. celé přihlášky pro účast
na veletrhu.
Hodnotí se přihlášky, které zcela vyhověly hodnotícím kritériím v 1. kole.

2.1

Hodnocení připravenosti Žadatele k účasti na veletrhu (0-6b.)

Počet
bodů

Zdroj
informací

 Žadatel má exportní potenciál či již exportuje
Komentář: Firma prokázala dosavadní exportní zkušenost (podíl
exportu z tržeb) a definovala vývozní teritoria. Firma prokázala
exportní připravenost (účast na zahraničních výstavách či
veletrzích, webové stránky v jazykových mutacích, aj.).
Hodnocení: Plně vyhovující – 2 body, částečně vyhovující – 1
bod, nevyhovující – 0 bodů

0–2

Přihláška/IS
SINPRO/we
bové
stránky
Žadatele

 Potencionální úspěšnost Žadatele
Komentář: Žadatel eviduje v uplynulých 5 letech úspěšné případy
v zahraničí (úspěšným případem se rozumí účast na
veletrhu/výstavě, úspěšný obchod, navázání dlouhodobé
spolupráce atd.)
Hodnocení: Za každý doložený úspěšný případ získá Žadatel 1
bod. Žadatel však může získat maximálně 3 body.

0–3



Hodnocení konkurenceschopnosti vystavovaného
produktu
Komentář: Produkt je v souladu s oborovým zaměřením veletrhu
Hodnocení: Plně vyhovující – 1 bod, nevyhovující – 0 bodů

0–1

Komentář MA/PM CT:
2.2

Hodnocení přínosu účasti Žadatele na podporovaném
veletrhu (0-4b.)

Počet
bodů



0–2



0–2

Veletrh je výrazným přínosem k podpoře marketingu
produktu na zahraničním trhu
Komentář: Uvedené cíle účasti na veletrhu a očekávané efekty
mají potenciál zvýšit výkony Žadatele.
Hodnocení: Plně vyhovující – 2 body, částečně vyhovující – 1
bod, nevyhovující – 0 bodů
Žadatel prokazatelně vykonává činnost, se kterou se na
veletrhu prezentuje
Komentář: Žadatel dle OR, případně dle ARES či webových
stránek prokazatelně vykonává podporovanou ekonomickou
činnost, k jejímuž uskutečňování je realizovaný projekt, popsanou
také v Přihlášce v části Popis činnosti/produktového
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Přihláška/IS
SINPRO/we
bové
stránky
Žadatele/Vý
pis z OR

portfolia/vystavovaných výrobků.
Hodnocení: Plně vyhovující – 2 body, částečně vyhovující – 1
bod, nevyhovující – 0 bodů
Komentář MA/PM CT:
2.3

Skutečné místo dopadu realizovaného projektu (0-1b.)


Skutečné místo dopadu realizovaného projektu je v
některém z hospodářsky problémových regionů
definovaném usnesením vlády CR č. 344/2013 nebo č.
952/2013, který zároveň vykazuje podíl nezaměstnaných
osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR (posuzováno dle
údajů zveřejněných MPSV za poslední měsíc před
vyhlášením výzvy).

Počet
bodů
0-1



Skutečné místo dopadu realizovaného projektu je v okrese
0-1
z hospodářsky problémového regionu definovaného
usnesením vlády CR č. 344/2013 nebo č. 952/2013, který
zároveň vykazuje podíl nezaměstnaných osob nižší, než je
průměrný podíl za ČR (posuzováno dle údajů
zveřejněných MPSV za poslední měsíc před vyhlášením
výzvy).



Skutečné místo dopadu realizovaného projektu není v
hospodářsky problémovém regionu definovaném
usnesením vlády CR č. 344/2013 nebo č. 952/2013, ale je
v okrese s podílem nezaměstnaných osob vyšším než je
průměrný podíl nezaměstnaných osob v ČR (posuzováno
dle údajů zveřejněných MPSV za poslední měsíc před
vyhlášením výzvy).



V případě, že je skutečné místo dopadu realizovaného
projektu v jiném regionu než výše definované.

0-1

0

Hodnocení: Vyhovující – 1 bod, nevyhovující - 0 bodů
Komentář:
Cílem zvýhodnění těchto typů hospodářsky postižených regionů
ČR je povzbudit prostřednictvím realizace intervencí daného
programu podpory OP PIK hospodářský rozvoj právě v oblastech,
kde je to nejvíce potřebné.
Komentář MA/PM CT:
Souhrnný komentář MA/PM CT (připravenost firmy na daný veletrh, případně další
relevantní postřehy a názory):

Celkový počet bodů: _________
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Přihláška/
webové
stránky
Žadatele/Vý
pis z OR

Minimální počet bodů pro schválení projektu je 6 z celkového počtu 11 bodů.
Celkové doporučení MA/PM CT:

Doporučuji žadatele k účasti na veletrhu

Nedoporučuji žadatele k účasti na veletrhu

Datum a podpis MA:

………………………………………………………………………….

Datum a podpis PM CT:

………………………………………………………………………….
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