Komenského nám. 700, 259 01 Votice; č. ú. 324986339/0800, Česká spořitelna a.s.;
IČ:705 67 646; datová schránka: qi8s6x6
Předseda mikroregionu Mgr. Viktor Liška, starosta@ratmerice.cz , 776 580 584
Manažerka mikroregionu Ing. Lucie Krubnerová, krubnerova@mikroregionvoticko.cz, 604 451 815

Tisková zpráva ze dne 17. 9. 2020
Obce dusí administrativa. Pomáhá Centrum společných služeb
VOTICKO Rostoucí administrativní zátěž, vyžadující často odborné znalosti, trápí starosty už řadu
let. Nejvíce snad ty na malých obcích, kde úřad tvoří často pouze starosta a účetní, mnohdy
přitom starosta vykonává funkci při zaměstnání (na Voticku je tomu tak hned u šesti z patnácti
obcí).
Když Svaz měst a obcí ČR přišel v roce 2016 s projektem „Posilování administrativní kapacity obcí
na bázi meziobecní spolupráce”, zaměřeným na podporu vytváření a fungování Center společných
služeb obcí (CSS), starostové napříč republikou ho přivítali. V průběhu následujících let se do něj
zapojilo 83 dobrovolných svazků obcí. Výjimkou nebyl ani Mikroregion Voticko.
Od července 2016 dosud získal Mikroregion Voticko z takřka bezmála čtyř set milionů korun,
alokovaných na projekt v rámci celé ČR, částku kolem čtyř milionů. „V průběhu realizace projektu
byly díky tomu financovány jeden až tři pracovní úvazky, což prakticky znamená, že kancelář
mikroregionu mohla podstatně rozšířit své služby pro obce a také realizovat hned několik
společných projektů,” vysvětluje předseda Mikroregionu Voticko Viktor Liška.
Během posledních let pomohly pracovnice Centra společných služeb obcím Mikroregionu Voticko
získat stovky milionů korun z různých dotačních programů. „Pomáháme obcím vytipovávat dotační
možnosti, sepisovat projektové žádosti a administrovat projekty po dobu realizace i v době tzv.
udržitelnosti. Zpracováváme žádosti do operačních programů Evropské unie, máme zkušenosti s
Regionálním operačním programem, s Operačním programem Životní prostředí, Norskými fondy,
s projekty realizovanými prostřednictvím metody LEADER ale i s projekty spolufinancovanými
prostřednictvím Středočeského kraje a národních ministerstev. Dále zpracováváme akce
podporovatelné z nejrůznějších fondů a nadací zejména pro neziskové organizace, hlavně spolky,”
upřesňuje manažerka CSS Lucie Krubnerová. Mezi úspěšné společné projekty patří Sociální fond
ORP Votice, činnost koordinátora sociální práce a Komunitního centra Voticka nebo projekt na
využití opuštěného drážního tělesa po modernizaci IV. železničního koridoru.
Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce” bude 31.
prosince 2020 ukončen. Jeho výstupem by měla být příprava podkladů pro legislativní změny,
které by pomohly zajistit financování dobrovolných svazků obcí. S dotační podporou pracovních
míst Centra společných služeb už tedy v příštím roce nelze počítat. „Jednou z možností zajištění
stávajích pracovních míst je nový dotační program Středočeského kraje na podporu mikroregionů
a aktualizace ceníku poskytovaných služeb. Mikroregion se také snaží získat finance na svou
činnost z dalších zdrojů dle vyhlašovaných výzev,” dodává předseda svazku obcí Viktor Liška.

