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17.03.2010

Příloha 
Dotazník
A. Obecné otázky 
Uveďte informace o těchto opatřeních dočasného rámce: i) slučitelná nižší částka podpory (bod 4.2); ii) podpora ve formě záruk (bod 4.3); iii) podpora ve formě subvencované úrokové sazby (bod 4.4); iv) podpora na výrobu ekologicky šetrných výrobků (bod 4.5). U každého souboru opatření (i–iv) odpovězte samostatně.

	Právní základ: pro opatření prováděná v souladu s dočasným rámcem uveďte příslušný právní základ.
	Rozpočet: uveďte (v milionech EUR):
	původní rozpočet
	celkové, skutečně vynaložené výdaje (včetně podpory podnikům působícím v prvovýrobě zemědělských produktů)
	navýšení či plánované navýšení původního rozpočtu
	zda bylo opatření spolufinancováno ze strukturálních fondů, pokud ano, do jaké míry
	Příjemci podpory: uveďte:
	celkový počet příjemců podpory 
	název příjemců, kteří obdrželi záruku nebo půjčku vyšší než 50 milionů EUR 
	poměr malých a středních podniků a velkých společností


	Uplatnění podpory v odvětvích: uveďte název příjemců podpory a výši výdajů v těchto odvětvích: 
	výroba 
	výrobci automobilů 
	dodavatelé automobilů
	chemické látky
	stavba lodí
	služby 
	doprava: upřesněte: silniční / železniční / letecká / námořní
	jiné (upřesněte).
	Forma podpory: uveďte:
	procento přímých grantů
	procento záruk

	jiné nástroje (např. vratné granty, vlastní kapitál, zvýhodněné půjčky)

	Uveďte, zda se opatření váže na konkrétní cíl podpory (např. provozní kapitál, investiční podpora, podpora na výzkum a vývoj), a uveďte příslušné procento.


U podpory na výrobu ekologicky šetrných výrobků (bod 4.5 dočasného rámce) doplňte výše uvedené odpovědi o následující informace:

podrobné informace o přínosech subvencovaných půjček pro životní prostředí 
	Uveďte, které budoucí normy Společenství pro výrobky jsou považovány v souvislosti s poskytováním podpory za referenční. 
	Uveďte, zda projekty zahrnují včasné přizpůsobení se budoucím normám Společenství pro výrobky, nebo zda projekty zahrnují včasné přizpůsobení se a překročení těchto budoucích norem Společenství pro výrobky. 

	Uveďte přehled poskytnutých půjček podle toho, zda byly určeny i) k financování nových výrobků nebo ii) k dokončení zahájených projektů.
	Uveďte dopad omezení obsažených v bodě 4.5.2 e) dočasného rámce (např. počet žádostí zamítnutých z důvodu nesplnění tohoto ustanovení).

U opatření týkajících se rizikového kapitálu (bod 4.6 dočasného rámce) uveďte následující informace: 
	Rozpočet: uveďte předběžný dodatečný rozpočet, který je tímto opatřením dán k dispozici malým a středním podnikům.
	Příjemci podpory: uveďte:

	celkový počet příjemců podpory 
	podíl malých a středních podniků, které obdržely kapitál k podpoře počáteční a rané fáze svého rozvoje 
	podíl malých a středních podniků, které obdržely kapitál ke svému rozšíření 

	Uplatnění podpory v odvětvích: uveďte počet příjemců podpory v těchto odvětvích:

	výroba 
	výrobci automobilů 
	dodavatelé automobilů 
	chemické látky
	služby 
	doprava: upřesněte prosím: silniční / železniční / letecká / námořní
	jiné (upřesněte).


U krátkodobého pojištění vývozních úvěrů (bod 5.1 dočasného rámce) uveďte následující informace:

Rozpočet: uveďte (v milionech EUR):
	původní rozpočet
	skutečně vynaložená částka
	navýšení či plánované navýšení původního rozpočtu
	zda bylo opatření spolufinancováno ze strukturálních fondů, pokud ano, do jaké míry

	Příjemci podpory: uveďte:

	celkový počet příjemců podpory 
	poměr malých a středních podniků a velkých společností



B. 	Účinky a efektivita dočasného rámce 
	V jaké míře přispěla opatření přijatá podle dočasného rámce ke zmenšení problémů s přístupem k finančním prostředkům? Specifikujte tato opatření, typ společnosti (velká / malý nebo střední podnik) a odvětví. 
	Uveďte procento příjemců podpory z dočasného rámce, kteří ke dni 1. července 2008 nebyli v obtížích, ale které lze v současnosti považovat za podniky v obtížích podle definice v Pokynech Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích. 
	Přispěla opatření přijatá podle dočasného rámce k odvrácení úpadku některých společností? O která opatření se jednalo? V jakých odvětvích a v jakých typech společností (velká / malý nebo střední podnik)? 
	Uveďte konkrétní příklady, kdy použití podpory na výrobu ekologicky šetrných výrobků vhodně a podstatným způsobem motivovalo k ekologické obnově po krizi (např. prostřednictvím pomoci při rychlejším posunu k ekologičtějšímu a inovativnějšímu hospodářství). 
	Myslíte si, že by společnosti ve Vaší zemi byly nebo mohly být poškozeny, pokud by konkurenční podnik v jiném členském státě obdržel v rámci dočasného rámce podporu? Obdrželi jste v tomto ohledu nějaké stížnosti? 
	Pokud měl dočasný rámec dopad na bankovní systém, tento dopad popište. 
	Uveďte, jak jste zabezpečili, aby při stanovování podmínek pro udělování nástrojů podpory obsažených v dočasném rámci bylo řádně přihlédnuto k úvěruschopnosti společnosti a vývoji trhu. 
	Uveďte, zda byly vzneseny nějaké požadavky týkající se používání nástrojů pomoci z dočasného rámce, např. s cílem zvýšit jeho účinnost. Popište tyto požadavky a uveďte jejich dopad na vnitrostátní a vnitřní trh. 
	Jaká další opatření, která se ukázala jako efektivní, jste provedli s cílem napravit nepříznivé účinky finanční krize na reálnou ekonomiku?


C. 	Současná situace 
Uveďte konkrétní případy nebo údaje týkající se přetrvávajících problémů s přístupem k finančním prostředkům, pokud existují. Pokud se prokazatelné problémy nadále objevují, uveďte, v kterých odvětvích, a specifikujte, zda se jedná o malé a střední podniky nebo o velké společnosti (s uvedením ratingu), krátkodobé či dlouhodobé financování, financování investice či náklady na provozní kapitál. 

	V případě pokračujících prokazatelných problémů s přístupem k finančním prostředkům vysvětlete jejich původ a uveďte, o která odvětví se jedná a zda jde o malý nebo střední podnik či velkou společnost: 


	málo nabídek od finančních subjektů
	úroková sazba nebo požadované zajištění jsou s ohledem na úvěruschopnost společnosti příliš vysoké (uveďte prosím konkrétní příklady)
	jiné (upřesněte)


	Jak se podle Vašeho mínění bude v následujících měsících vyvíjet přístup k finančním prostředkům? Jaké faktory by měly být v této souvislosti podstatné? 


	Myslíte si, že ve srovnání se situací před krizí je dostupnost pojištění krátkodobých vývozních úvěrů stále omezena na určité operace nebo určité státy? Uveďte příslušné údaje a příklady.


	Považujete za současných tržních podmínek za odůvodněné, aby ve Vašem členském státě byla na základě dočasného rámce poskytována pomoc na krátkodobé pojištění vývozních úvěrů? Uveďte příslušné údaje a příklady.
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