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DENÍČEK PROJEKTU A DOTAČNÍ OMBUDSMAN 
 
V minulém čísle Dotačního věstníku jsem se o nás a o sobě dočetl několik zajímavostí. Autorům jsem se ozval 
mailem. Potom jsem si to nechal ještě několikrát projít hlavou a uznávám, že jeden je asi opravdu trochu profesně 
deformovaný. 
Bylo mi totiž těžko pochopitelné, proč by některým příjemcům dotací mělo vadit, že 6 dní po předání oprav v žádosti 
o platbu nemají zprávu o jejím schválení a proč jsou už z toho nervózní a proč je požadavek na vyplnění dalšího 
papíru pro příjemce zátěží. 
 Uvědomil jsem si, že být v jejich kůži, asi by mi to mohlo vadit také. Na druhou stranu, nebo jak říkají moji 
přátelé od Sázavy - na otočenou: kdybych věděl, že je řada projektů, které nemají ještě proplacené půl roku staré 
žádosti o platbu, a další, kterým se jen lakonicky oznámí, že překročily nějaký limit a “šmytec”, byl bych možná i rád 
za další papír, jehož vyplnění mě upozorní na problém, ke kterému se schyluje, a za schválení žádosti o platbu 7 dní 
po předání oprav. 
Pro ilustraci korespondence k našemu dalšímu papíru uvádím krátkou pasáž z mé odpovědi: “Příměr Příručky pro 
příjemce k návodu ledničky (ve kterém se dočtete, že její záruční doba je tři měsíce) je docela hezký, ale já bych to 
spíš přirovnal ke smlouvě s bankou, která vám čas od času oznámí, že upravila podrobnosti poskytování svých 
služeb a změnila sazebník - také s tím nic moc neuděláte. Můžete si samozřejmě vyhledat novou banku nebo dát 
peníze do štrozoku (v dotační situaci snad jen zvolit možnost - nerealizovat grantové projekty).” 
 
MRŇATA 
 
Počasí se krásně vybralo a vypadalo to na opravdové jaro (to jsem ještě nevěděl, že začátkem jara se zima ještě 
nakrátko vrátí). Kromě prvních kytek sluníčko vytáhlo ven i maminky s kočárky. Dvě z nich, naše kolegyně, se u nás 
zastavily. Nedalo nám to, a tak vznikla tahle fotka dvou dětiček: * Barborka a Šimonek na první konzultaci ke svému 
projektu:… (Původně jsem k tomu chtěl dodat parafrázi na slavný Renčínův kreslený vtip, jak si dva strejdové přivedli 
na úřad tlumočníka, ale některé mé spolupracovnice mi to začaly rozmlouvat, že by se to mohlo některých příjemců 
dotknout, že je považujeme za kojence. Tak to samozřejmě není, ale přesto jsem si to rozmyslel. Takže o tu část za 
dvojtečkou tentokrát přijdete.) 
 
ZMĚNA INDIKÁTORŮ 
 
Změna některých kvantifikovaných indikátorů nás zaměstnala na poměrně dlouhou dobu. Změna monitorovacího 
Benefitu nebyla tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. K tomu jsme museli ještě změnit soubory s 
jejich popisy a oprášit pravidla pro vyplňování. V druhé půli března jsme to konečně mohli rozeslat a publikovat na 
našich stránkách. 
 
CVIČNÝ RAUT A PLAVBA PO VLTAVĚ 
 
Faktura na cvičný raut za necelých 10 000 Kč přiložená k jednomu vyúčtování mě tedy dostala. Projekt bohužel není 
zaměřen na výcvik v pořádání rautů, takže jsme ji ze soupisky výdajů vyškrtli. Jako součást vyúčtování dalšího 
projektu se k nám dostala pozvánka na plavbu lodí po Vltavě. Vydání - zase asi 10 000 Kč za pronájem lodě a 
catering - jsme nemohli nechat uhradit. Vybírám několik zajímavostí z pozvánky: * Plavba potrvá od 20 do 22 hodin, 
lodní lístek stojí 400 Kč. * Plavba bude volná bez organizovaného programu s lehkým rautem, nápoje nejsou 
zahrnuty v ceně. * Počet míst je omezen, kdo dřív přijde, ten popluje… Poplujte s námi obdivovat krásy Prahy z jiné 
perspektivy! * Pozvánka má hlavičku, která nekoresponduje ani s příjemcem, ani se žádným partnerem. Dole do 
rohu bylo přidáno logo ESF v ČR. V Žádosti o platbu není uveden žádný příjem za prodané vstupenky. 
 
POVZDECHNUTÍ KOORDINÁTORA PROJEKTU 
 
Trochu pro odlehčení uvádím text mailu, kterým jeden z příjemců končí korespondenci s naší projektovou 
manažerkou nad obsahem a požadovanými úpravami monitorovací zprávy: Vážená paní … Pohlédněme na celou 



věc zpětným nostalgickým okem - ani Vy ani Já jsme neudělali nic zákeřného ani loupeživého. Tenhle šílený 
grantový kurník spolyká taková kvanta zbytečné lidské práce, že to je k uzoufání. Pokud není vše automaticky 
napoprvé jasné ani expertům NVF, myslím, že je namístě velmi tolerantní a vstřícný přístup vůči prostému a blbému 
lidu příjemců, kteří se v tom motáme jako nudle v bandě - pokud tedy nekrademe, což asi není mezi příjemci činnost 
vzácná. To jen tak poslední osobní povzdechnutí nad Kauzou MZ3... Už se těším na MZ4, věřím, že společně 
učiníme tentokrát regionální (JPD3) osobní rekord obou institucí v bezchybné přípravě zamotané zprávy a jejího 
schválení s rychlostí správně nabuzeného sprintera. S pozdravem … 
 


