Český nešvar? Rychlý klik na internetu
jako parametr pro přidělení dotace
Praha, 23. listopadu 2021 – V mnoha historických výzvách pro podávání žádostí o dotace
v České republice byl pro výběr úspěšných žadatelů využit časový parametr – kdo dřív po
otevření výzvy klikne, ten má větší šanci na vítězství. Vybíraly se tak projekty pro
ekologičtější hromadnou dopravu, digitalizace podniků a v posledních měsících vzbudil
největší pozornost program REACT-EU. V 98. výzvě programu REACT-EU byly vybírány
nemocnice, do kterých budou směřovat stovky milionů korun na modernizaci zejména
přístrojového vybavení.
Přitom by se při troše snahy nepochybně našla spousta lepších parametrů, podle kterých by
mělo být měřeno, kde je největší potřeba dotací, a na základě toho tak nastavit výběrová
kritéria pro jejich přidělení. V případě zmíněných nemocnic, to se může jednat o porovnání
délky hospitalizací po konkrétních výkonech nebo nákladovost na konkrétní výkony atp.
Nepochybně resort zdravotnictví disponuje dostatkem dat, ze kterých by se dalo čerpat.
„Bohužel byl u některých dotačních programů pro přidělení dotací v České republice zvolen
mechanismus, že rychlost je víc než kvalita“ říká Milan Sedláček, zakladatel portálu Dotace.eu.
Jinými slovy, pár rychlých dostává vše, co žádali, ostatní nic. „Využití tohoto principu pro
rozdělení podpory nemocnicím byla snad už poslední kapka, se kterou trpělivost veřejnosti,
politiků i médií přetekla. Koneckonců, neudržitelnost tohoto principu potvrzuje i postup
samotného ministerstva, které raději nakonec podpořilo všechny projekty, než aby se
pokoušelo tento postup obhájit,“ doplňuje Milan Sedláček.
Není první jako první
A to ještě nemluvíme o tom, že pro posouzení času podání žádosti je možné v internetovém
prostředí dosledovat dvě různé hodnoty. Časový údaj, kdy žadatel kliknul, a časový údaj, kdy
tato informace doputovala na server poskytovatele dotace. Nepochybně vlivem různých
technologií, rychlostí datových sítí apod. musí být tabulky seřazené jední m a druhým
způsobem odlišné. A pokud se podíváme na parametry výzev, rozhodně není jasné, která
z obou potenciálních časových tabulek má být použita.
„Vezměme si z toho ponaučení a do budoucna takto žádosti, prosím, nehodnoťme. Chápeme,
že u některých oblastí podpory je využití tohoto principu lákavé, ale ve výsledku dochází
k nedokonalému rozdělení veřejných prostředků a vzniká další zbytečná hořkost spojená se
tématem dotací,“ říká Milan Sedláček, zakladatel portálu Dotace.eu.
Na jednom se snad shodneme všichni. Jde o společný cíl použít evropské peníze tak, aby z toho
občané ČR měli co největší možný prospěch. Rychlostí kliku na internetu určitě nedosáhneme
ani jednoho z cílů.
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