Středočeská organizace Sdružení místních samospráv hájí zájmy středočeských obcí a jejich
obyvatel. Středočeský kraj rozděluje obcím a městům každoročně stovky milionů Kč ve formě
dotací. Počet uspokojených žadatelů představuje jen zlomek celkového počtu podaných
žádostí, obce tudíž vynakládají milióny na přípravu projektových žádostí zcela zbytečně.
Zároveň zpracování tisíců žádosti přináší ohromnou administrativní zátěž pro aparát
hejtmanství. Podrobná analýza přidělených žádostí prokázala, že některé obce s dobrými
vazbami na vládnoucí ČSSD a KSČM jsou Středočeským krajem systematicky protežovány.
Problémem rovněž je, že malé množství opakovaně úspěšných žadatelů získá většinu
rozdělovaných prostředků.
Středočeská organizace SMS se domnívá, že je potřeba provést zásadní změnu v systému
přidělování dotací. Změna musí umožnit dotace přidělovat transparentně, spravedlivě a
levně. SMS navrhuje následující změnu:
1) Dotace přidělovat pouze menším obcím do 5000 obyvatel, které mají menší příjmy z
rozpočtového určení daní.
2) V závislosti na počtu obyvatel vytvořit pro každou obec její dotační obálku na např.
čtyřleté období.
3) Umožnit obcím, aby si v rámci své obálky připravily projekty, které jsou v souladu s
dotačními programy. Výzvy konstruovat jako dlouhodobé a kontinuální.
Takový systém umožní minimalizovat náklady na administraci dotačních projektů jak ze
strany poskytovatele dotace, tak ze strany příjemce. Umožní obcím určit si v rámci dotačních
programů priority a ty realizovat v delším časovém horizontu. Navržený systém je
spravedlivý a transparentní.
Příklad. Kraj se rozhodne rozdělit během čtyř let mezi obce do 5000 obyvatel celkem 1,2
miliardy Kč. V obcích do 5000 obyvatel žije celkem 747 556 tisíc občanů. Na hlavu tedy
připadá 1605,2 Kč.
Obec Příklad má k datu vyhlášení výzvy 1200 obyvatel. Obálka obce Příklad tudíž obsahuje
1,926 milionů Kč. Obec se sama rozhodne kdy v daném čtyřletém období a na jaké projekty
tuto obálku vyčerpá. Může to být jeden větší projekt (třeba místní komunikace, nebo
hasičská zbrojnice) nebo řada menších projektů. Obec tudíž podává pouze tolik žádostí, kolik
ji umožní její obálka. Kraj neadministruje žádné žádosti navíc. Neexistují tisíce zbytečně
připravených projektů. Každý ví předem, kolik dostane peněz a sám si mezi programy vybere,
kam je chce směřovat. Kraj prostřednictvím programů ovlivňuje, na které aktivity plynou
krajské prostředky.
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