Analýza přínosů činnosti Centra společných služeb č. 3
Mikroregion Nechanicko, svazek obcí
AGENDA DOTACE
Popis původního stavu (před zahájením fungování CSS)
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 (1.3.2018 – 31.1.2019)
V tomto období mírně vzrostl zájem starostů o zpracování dotační agendy (i ostatních agend), narostl
počet aktivit, tým byl posílen o specialisty na GDPR. Mikroregion Nechanicko díky fungování CSS
realizuje i více společných projektů (revitalizace zeleně pro 8 obcí DSO, akce pro školy, vydává
kalendář, je aktivní na sociální síti, jsou pravidelně aktualizovány internetové stránky, ….).
V rámci nabízených služeb i nadále zpracováváme žádosti o dotace POV, MMR, MZE (náklady na
jejich zpracování jsou stejné jako při zpracování předchozích analýz), zpracováváme studie
proveditelnosti a žádosti o dotace v MS 2014+. Poskytujeme poradenství v oblasti veřejných zakázek.
2. Dotační management (využívají především menší obce), a to v několika úrovních:
a) Zpracování žádostí o dotace (POV Královéhradeckého kraje, MMR ČR, MAS Hradecký
venkov, MZE, IROP, „šablony“ pro školy – buď kompletní vypracování žádosti, nebo
konzultace záměrů a příprava žádostí), obecné dotační poradenství (zasílání dotačních
možností)
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
kompletní zpracování, konzultace či kontrola dokumentace, zpracování poptávek)

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

2 hodiny

0,5 hodiny

Záměr odpovídá dotačnímu titulu - postup
(povinné přílohy, termíny, stavební povolení,…)

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

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

1 hodina

4 hodiny

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

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

15 0000 Kč

V roce 2017 *

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 jednoho 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.
Obecná úspora obce v hodinách při celkové realizaci jednoho projektu s využitím dotace:
Vyhodnocení dopadu úspory
pro obce po využívání služeb
CSS
Analýza v hodinách

Před existencí CSS
vynaloženo

Po zahájení činnosti
CSS vynaloženo

Úspora pro obec
(starostu)

31 hodin

6,5 hodin

24,5 hodin

Analýza finanční (v Kč)

20 000 Kč

8 000 Kč

12 000 Kč

Přehled kolik obcí využilo služeb CSS při dotačním poradenství a skutečnou úsporu, kterou
existence CSS obcím přinesla (období od 1.3.2018 do 31.1.2019)
Druh služby realizované CSS

Počet obcí,
které službu
využilo

Analýza
v hodinách

Analýza
finanční

Všeobecné informace o dotačních titulech. Bylo
uskutečněno 8 aktivit. (Úspora 2,5 hodiny/1 aktivita/20
obcí. Finanční stránka 200Kč/hodina mzda starosty).

20

400 hodin

80 000 Kč

Konzultace projektových záměrů konkrétním obcím
Boharyně, Dohalice, Dolní Přím 2x, Hrádek 2x, Lodín,
Mokrovousy 2x, Mžany 3x, Pšánky 2x, Puchlovice,
Radostov, Radíkovice 2x, Sadová, Sovětice, Stračov,
Těchlovice 4x, Třesovice 2x. Bylo uskutečněno 25 aktivit
(konzultací). (Úspora 3 hodiny/25 aktivit pro obce.
Finanční stránka 200Kč/hodina mzda starosty).
Zpracování žádostí o dotace POV, MMR, MAS, MZE, IROP,
„šablony II“ (školy) – Dohalice (IROP), Dolní Přím (POV,
MMR, MZE, šablony), Mokrovousy (POV, MMR), Mžany
(POV, MZE, IROP, šablony), Sadová (POV), Stěžery
(šablony), Stračov (IROP), Třesovice (šablony). Bylo
uskutečněno 15 aktivit. (Úspora 8 hodin /15 žádostí.
Finanční stránka 200Kč/hodina mzda starosty).
VZMR (poradenství, konzultace, kontroly,..) - Hrádek,
Mokrovousy a Mžany. Bylo uskutečněno 17 aktivit.
(Úspora 4 hodin/17 VZMR. Finanční stránka 200Kč/hodina
mzda starosty).
Závěrečné zprávy a vyúčtování dotací – Hrádek,
Mokrovousy, Mžany 2x, Stračov, Třesovice. Bylo
uskutečněno 6 aktivit. (Úspora 3 hodiny/6 zpráv. Finanční
stránka 200Kč/hodina mzda starosty).
Celkem

16

75 hodin

15 000 Kč

15

120 hodin

24 000 Kč

7

68 hodin

13 600 Kč

6

18 hodiny

3 600 Kč

681 hodin

136 200

(Dolní Přím 4x,
Mokrovousy 2x,
Mžany 4x)

(Mžany 2x)

Pozn. VZMR – vzhledem k tomu, že šlo pouze o konzultace VZMR, zohledňujeme časovou úsporu v poloviční výši
– tzn. 4 hodiny. Při finanční analýze vycházíme ze skutečnosti, že starosta pobírá mzdu 200 Kč/hodinu.

Zdroj: Informační systém projektu – aktivity od 1.3.2018 do 31.1.2019

Souhrnná analýza za celou dobu trvání projektu - hodnocení přínosů CSS v dané agendě
Po dobu trvání projektu sledujeme v analýze přínosů činnosti CSS oblast dotací. Od počátku realizace projektu je
patrné, že dochází k navyšování aktivit a ke stoupající tendenci využívání služeb CSS z řad starostů – viz tabulka
a přiložené grafy.
Sledované období – služby poptávané obcí
(starostou) po CSS ve sledované agendě
1.7.2016 - 31.1.2017

Úspora času starosty v hodinách

Úspora finanční

298 hodin

41 600 Kč

1.2.2017 – 28.2.2018

435 hodin

87 000 Kč

1.3.2018 – 31.1.2019

681 hodin

136 200 Kč

Za sledované období úspora celkem

1 414 hodin

264 800 Kč

Finanční úspora
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Nárůst aktivit sledujeme i v ostatních agendách. V počátku fungování projektu měli starostové zájem spíše o
obecné informace a bylo třeba neustále nabízet služby CSS. Ke konci sledovaného období starostové více
zadávali konkrétní požadavky. Díky novým specialistům na veřejné zakázky a GDPR můžeme nabízet i širší
spektrum služeb. Poradenství v oblasti veřejných zakázek starostové využívají méně. Kompletní agendu GDPR a
služby pověřence zajišťuje DSO v osmnácti obcích (z dvaceti).

Díky existenci CSS se daří realizovat i společné projekty. Daly by se rozdělit na projekty podpořené
dotací a na projekty, které financuje DSO.
Dotační:
Jako příklad uvádíme podání společné žádosti o dotaci (OPŽP) na projekt výsadby zeleně, a to pro
osm obcí (sedmnáct lokalit) – dotace 80%. Obce by samostatně o dotaci nežádaly z důvodu náročné
administrativy při podávání žádosti i při řízení projektu. Při podání za DSO je patrná úspora především
administrativní – jedna žádost, jeden projekt, jedno biologické posouzení, jeden technický dozor
investora…. Podíl vlastních zdrojů (20%) obce podle stanoveného klíče dofinancují. Celý projekt
administruje a řídí DSO.
Druhým příkladem je společné setkání starostů, zastupitelů, kronikářů a knihovníků na akci nazvané
Kronika včera a dnes. Toto setkání zorganizovalo CSS pro dva mikroregiony s dotační podporou
Krajského úřadu (Individuální dotace ve výši 20 tis. Kč).
Bez dotační podpory:
Bez dotační podpory vznikl v roce 2017 projekt, který každoročně opakujeme – Stolní kalendář
mikroregionu. Na jeho financování se podílely členské obce podle počtu objednaných kalendářů.
Bez dotační podpory také každoročně organizujeme akce pro děti – S básničkou do Stěžer a
Olympiáda mateřských škol (pro mateřské školy), Olympiáda základních škol (základní školy
v mikroregionu).
Pro širokou veřejnost pořádáme cyklistickou akci Mikroregionem Nechanicko na kole.

Společné projekty propojují nejen obce, ale i neziskové organizace, kronikáře, knihovníky a školy.
V plánu máme i přípravu ekologických projektů a další pokračování výsadby zeleně. Tyto aktivity by
bez existence CSS v jednotlivých obcích nevznikly.

Za Mikroregion Nechanicko, svazek obcí zpracovala Jana Pečenková

