Postup při posuzování žádosti o poskytnutí zápůjčky ze
svépomocného fondu
Svazu chovatelů ovcí a koz z.s.
(dále jen „Svaz“)
Postup níže (manuál) prakticky provádí Pravidly poskytování zápůjček ze
svépomocného fondu Svazu schválenými Spolkovou Radou Svazu, (dále
jen „Pravidla“).
Postup hodnocení doručených žádostí:
1.
2.
3.
4.

kontrola formálních náležitostí žádosti;
kontrola souladu projektu s prioritami svépomocného fondu;
u řádně podaných žádostí se provede analýza návratnosti;
u návratných projektů bude rozhodnuto o výši financování dle dosažené míry;
souladu s prioritami svépomocného fondu.

ad 1) Projekt popsaný v žádosti musí splňovat všechny podmínky čerpání
svépomocného fondu stanovené Pravidly.
ad 2) Priority svépomocného fondu jsou uplatňovány vzhledem k přínosu projektu
pro Svaz a členy Svazu. Preferovanou oblastí je proto rozvoj chovu malých
přežvýkavců, zpracování a odbyt produkce členů Svazu.
ad 3) U každého projektu musí být:
- provedena analýza současné finanční situace žadatele na základě vyžádaných údajů,
- provedena analýza návratnosti projektu na základě předloženého podnikatelského
záměru.
ad 4) Vzhledem k zájmům Svazu bude postačovat, když projekt splní minimální
kritéria pro návratnost zapůjčených peněžních prostředků, v dalším kroku již bude
rozhodování mezi přetříděnými projekty probíhat nikoli dle finanční situace žadatele,
ale na základě míry souladu s prioritami svépomocného fondu.
Čerpání ze svépomocného fondu proběhne po schválení poskytnutí zápůjčky
Spolkovou radou Svazu (při zasedání nebo korespondenčně), uzavření vzorové
smlouvy o zápůjčce a vystavení směnky vlastní členem. Jistota vrácení u všech
projektů do 100.000,- bude žadatelem poskytnuta v podobě směnky vlastní
podepsané žadatelem s vlastními příjmy u právnických osob směnkou vystavenou
členem statutárního orgánu.
Dokumenty nutné ke kvalifikovanému posouzení žádosti:
1. Žádost dle aktuálního formuláře Svazu,
2. Podnikatelský záměr,
3. Osvědčení o DIČ, aktuální výpis z veřejného rejstříku, případně živnostenského
rejstříku žadatele (pokud jsou vystaveny),
4. Žadatelé s podvojným účetnictvím předloží:
4.1. Daňové přiznání k dani z příjmu za poslední 3 zdaňovací období,

4.2. Účetní závěrky za poslední 3 účetní období (výsledovka, rozvaha na formuláři,
který je přílohou daňové přiznání),
4.3. Aktuální rozvahu, výkaz zisků a ztrát (za poslední měsíc),
5. Žadatelé s daňovou evidencí předloží:
5.1. Daňové přiznání k dani z příjmu za poslední 3 zdaňovací období,
5.2. Výkaz o majetku a závazcích a výkaz příjmů a výdajů za aktuální období a za
poslední 3 zdaňovací období,
6. Potvrzení o příjmu žadatele u nepodnikajících osob ne starší 3 měsíců.
Manuál svépomocného fondu byl schválen Spolkovou radou Svazu dne 19. 5. 2015

