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Analýza přínosů CSS mikroregion Krnovsko
Agenda dotace:
Popis původního stavu řešené agendy: Starostové obcí si nechávali dotační
žádosti zpracovávat, buď externí firmou nebo oslovovali projektanta města
Krnova. V neposlední řadě se jednalo o externí firmy, bez znalostí jakýchkoliv
poměrů mutačně vzdálených obcí. Když pomineme cenu zpracování samotné
přípravy projektu a zohledníme jak vzdálenost / 25 obcí mikroregionu jsou od
sebe vzdálené i cca 60 km/, tak i náklady jednotlivých starostů obcí, byly značně
vysoké a neefektivní/ cestovní náhrady projektantů/.
Popis aktuálního stavu: Z důvodu dojezdové vzdálenosti, se stalo pravidlem, že
starostové obcí jezdí přímo do centra společných služeb, řešit veškeré záležitostí
týkajících se dotací. V případě nutnosti nebo požadavku obce jsme natolik
flexibilní, že do obcí i dojíždíme na konzultace, což i nám přináší skutečný pohled
na danou problematiku. V rámci centra společných služeb jsme schopni
zkonzultovat a vypracovat dotační žádosti z vlastních sil, s tím že Naše znalosti
jednotlivých obcí jsou na vysoké úrovni, znalosti, které jsou získané především
osobním kontaktem se starosty obcí a poznáváním potřeb jednotlivých obcí,
přímo na místě.
Analýza původního a aktuálního stavu: V neposlední řadě případem dotací je
obec Bohušov, která se na nás obrátila s pomocí o zpracování dotací. Obec je
vzdálená od centra společných služeb cca 35 km, místo agentury, která by mohla
eventuálně zpracovat dotační žádost, jsme se kompletace dotace chopili my.
Díky znalostem terénu jsme mohli adekvátně starostce obce Bohušov popsat a
zdůvodnit potřebnost projektu.

Zhodnocení přínosů CSS a závěr:
V případě, že by obec řešila dotace pomocí externí firmy, náklady by byly cca
15 000 Kč. Kalkulace nákladů CSS je z pohledu obce je nižší, neboť CSS pracuje za
náklady. Záměrně nebyl v analýze srovnáván počet ani objem úspěšných dotací,
jelikož u dotací podaných za období po vzniku CSS nejsou známy výsledky.
V případě, že uvedený nárůst podaných žádostí by byl zpracován externí firmou,
pak při průměrné hodnotě 15 000 Kč za podanou žádost, by obce uhradily, při 9
žádostech 135 000 Kč. Tím, že v současnu využívají služeb CSS, pak v nákladech
na zpracování dotací, se pohybuji následovně:
 Hodinová sazba spočítaná se superhrubé mzdy zaměstnance a všech
ostatních nákladů (nájem kanceláře, služby, cestovné) je cca 200 Kč/hod.
 Průměrná doba zpracování žádostí o dotaci je cca 16 do 40 hodin, dle
náročnosti projektu dotace. Počítejme průměrnou dobu zpracování tedy
28 hodin.
 Zpracování žádosti pak v průměrných nákladech CSS stojí
28 x 200 = 5 600 Kč. Při 9 žádostech to pak vychází 50 400 Kč.
 Při 9 žádostech tak CSS ušetřilo starostům 84 600 Kč. V současnosti je
úspora mnohem vyšší, neboť jsou platy zaměstnanců dotovány projektem
CSS.
Činnost mikroregionu Krnovsko, je díky fungování CSS značnou posilou a
úsporou pro rozpočty obce. Díky zapojení do projektu se značně zlepšil
monitoring dotačních titulů, také přínos odborného poradenství CSS.
Z výše uvedené celkové analýzy je viditelné, že Centrum Společných Služeb
v rámci mikroregionu Krnovsko již za dobu svého krátkého fungování ušetřilo
v dané agendě minimálně 84 600 Kč. Navíc agenda dotace je jen jednou
z mnoha služeb, které CSS svým starostům poskytuje.
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