Analýza přínosů činnosti Centra společných služeb
Mikroregion Nechanicko, svazek obcí
AGENDA DOTACE
Popis původního stavu
Starostové obcí si zpracovávali žádosti o dotace sami – většinou drobné dotace (POV, krajské granty,
MMR, MZE) nebo si zpracování zadali u externí firmy. U obsáhlejších dotací - co do rozsahu výstupů i
co do finančního objemu a stoprocentně u dotací evropských, to bylo vždy. Zadávali si však i
zpracování „jednodušších“ žádosti (POV, krajské granty, MMR, MZE), na které je zaměřeno
zpracování této analýzy. Většinou se jednalo o firmy, které nesídlily v okolí, neznaly místní podmínky,
bylo třeba častých schůzek se starostou, tím vzrostly náklady na celkový objem financí konkrétní
žádosti. Starosta musel i tak vynaložit spoustu času zpracováním žádosti, za kterou pak vlastně ještě
zaplatil. Další platby starostu čekaly při úspěšné žádosti – za administraci řízení projektu, za
vyhotovení závěrečné zprávy a v některých případech si firmy počítaly i procento z objemu celkových
vynaložených prostředků na projekt.
Mnohdy obce ani žádné žádosti o dotace raději nepodaly, protože neměly přehled o dotačních
možnostech, obávaly se příliš náročné administrativy či na obci nebyla dostatečná kapacita na
zpracování žádosti. Starostové ani nechtěli pročítat dotační podmínky a ani nevěděli, kde se k těmto
informacím dostanou.

Popis aktuálního stavu
Centrum společných služeb funguje pro starosty od července 2016. V rámci nabízených služeb
zpracováváme pro obce žádosti o dotace – známe místní podmínky, často i projektové záměry,
vzdálenost mezi obcemi tu nehraje žádnou roli, nejsou třeba tak časté konzultace, nemusí se hradit
vysoké cestovné. Rozsah nabízených služeb je v této oblasti dostatečně široký:
1. Poskytuje v rámci své pracovní činnosti pro všechny obce svazku informační servis – zasíláme
přehledy - jaké jsou vypsané výzvy na národních úrovních, kde mohou obce dosáhnout na evropské
dotace, vypsané výzvy MAS. V obcích pak mají přehled o aktuálních výzvách na všech úrovních a
mohou tak své připravené projektové záměry konzultovat s CSS, využít je a o dotaci zažádat.
2. Poskytuje konkrétní služby dotačního managementu (využívají především menší obce), a
to v několika úrovních.
a) Zpracování žádostí o dotace (obce využily v oblastech POV Královéhradeckého kraje – buď
zadaly CSS kompletní vypracování žádosti, nebo své záměry a přípravu žádosti
konzultovaly)
b) Zpracování závěrečných zpráv a vyúčtování dotací (buď kompletní zpracování, nebo pouze
konzultační servis)
c) Zpracování výběrových řízení – veřejné zakázky malého rozsahu (při získání dotace – buď
kompletní zpracování, nebo pouze konzultace či kontrola vypracované dokumentace)

Analýza původního a aktuálního stavu:
Tato analýza je zaměřena na agendu dotací – konkrétně na dotace krajské, krajské granty, dotace
MMR, MZE, …..

Úspora pro obec (především pro starostu) se dá zanalyzovat ve dvou rovinách:

1. Úspora pro obec (starostu) časová - v hodinách:
Před existencí CSS

Po zahájení
činnosti CSS

Zjištění dotačních titulů (obec, starosta)

3 hodiny

0,5 hodiny

Rozhodnutí o podání žádosti o dotaci (jednání s
projektantem, stavebním úřadem, projednání v
orgánech obce,….)

4 hodiny

1 hodina

Zpracování žádosti o dotaci (kompletace žádosti 10 hodin
a její odevzdání)

2 hodiny

Zpracování veřejné zakázky malého rozsahu
(VZMR)

10 hodin

2 hodiny

Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace
(kompletace vyúčtování, povinná publicita,
kontrola účetních dokladů, odevzdání)

4 hodiny

1 hodina

2. Úspora pro obec (starostu) finanční – v korunách:
Před existencí CSS
Zpracování a
odevzdání
žádosti včetně
povinných příloh

Žádosti typu
POV, granty
kraje, MMR,
MZE apod.

15 0000 Kč

Po zahájení činnosti CSS *

Zpracování
závěrečné zprávy
včetně povinných
příloh a
administrace
v průběhu
realizace

Zpracování a
odevzdání
žádosti včetně
povinných příloh

5 000 Kč

Zpracování
závěrečné zprávy
včetně povinných
příloh a
administrace
v průběhu
realizace

5 000 Kč

* Jedná se o náklady na mzdy zaměstnanců, cestovné, režijní náklady
Z tabulky vyplývá finanční úspora pro obec při realizaci projektu ve výši 12 000 Kč.

3 000 Kč

Zhodnocení přínosů CSS v dané agendě
Při využívání služeb CSS dochází k časové a finanční úspoře pro obec. Při získání dotací dochází
v obcích k realizacím více projektů, dochází tak k rozvoji obce a ke zvýšení kvality života na venkově.
Úspora obce v hodinách při celkové realizaci jednoho projektu s využitím dotace:

Vyhodnocení dopadu
úspory pro obce po
využívání služeb CSS

Před existencí
CSS vynaloženo

Po zahájení činnosti CSS Úspora pro
vynaloženo
obec
(starostu)

Analýza v hodinách

31 hodin

6,5 hodin

24,5 hodin

Analýza finanční (v Kč)

20 000 Kč

8 000 Kč

12 000 Kč

Závěrem přikládáme přehled, kolik obcí využilo služeb CSS při dotačním poradenství a skutečnou
úsporu, kterou existence CSS obcím přinesla (období od 1.7.2016 do 31.1.2017)
Druh služby poptávané obcí po CSS

Počet obcí,
které tuto
službu využilo

Analýza
v hodinách

Analýza finanční

Všeobecné informace o dotačních
titulech – poskytnuta třikrát (aktivity č.
1008, 11398, 14173). (Úspora2,5
hodiny/1 aktivita/20 obcí. Finanční
200Kč/hodina mzda starosty)

60

450 hodin

90 000 Kč

Zpracování žádostí o dotace POV na rok
2017 Dolní Přím, Mžany, Třesovice
(úspora 8 hodin/obec, finanční
200Kč/hodina mzda starosty)

3

24 hodin

4 800 Kč

Zpracování VZMR (dotačních projektů) v
roce 2016 Hněvčeves 2x (úspora 8
hodin/obec, finanční 200Kč/hodina
mzda starosty)

2

16 hodin

3 200 Kč

Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace
Hněvčeves, Kunčice, Mokrovousy,
Puchlovice, Sadová, Sovětice (úspora 3
hodiny/starosta, finanční 200Kč/hodina
mzda starosty)

6

18 hodin

3 600 Kč

508 hodin

101 600 Kč

Celkem

Pozn. Při finanční analýze vycházíme ze skutečnosti, že starosta pobírá mzdu 200 Kč/hodinu.

Zdroj: Informační systém projektu – aktivity od 1.7.2016 do 31.1.2017
Za Mikroregion Nechanicko, svazek obcí zpracovala Jana Pečenková

