Evropské dotace - zlodějna od A do Z
Václav Klaus ml.
Pomalu se posouváme k rozvojovému světu, soubojům oligarchů, převratům. To je obecně tragedie
pro tuhle zemi. Z této atmosféry nemůže nic dobrého vzejít - jen diktatura, přijde někdo, kdo zaručí
„klid“.
Česká republika sebere peníze daňovým poplatníkům (sestřičkám, učitelkám, penzistům, lidem a
firmám na svém území). Poté je příkazy k úhradě posílá v mnohamiliardové výši do Bruselu, tam se
k tomu (teda oni to říkají) přidá ještě něco (od švédských a holandských učitelek). Pak se za dozoru
velkých hráčů, megalobistů a eurokmotrů nastavují „správné programy“ se správnými dodavateli na
„správné programy“ a se „správnou ideologií“. Nebo genderové audity, nebo poloteroristické
ekologické happeningy a akce. Samotné programy se vždy záhadně jmenují (třeba VSIRI32 Vzdělání Stabilita Inovace Regionální Implementace, 32 je tam jen pro legraci a aby to vše byl ještě
více záhadné, tajemné a hlupáčkům skryté). Tyto již rozhodnuté operační programy se za bedlivého
dozoru různých „místních hráčů“ a v rámci zlodějny malých ryb (typově Rath) vrací do republiky.
Zde to způsobuje korupci, ničení trhů a další „dobro“. Jsou vedle sebe 2 hotely, jeden dostane na
rekonstrukci 60 milionů, druhý nic, tak si vezme úvěr a udře se k smrti při snaze o lepší služby
hostům. Jiní borci si vybudují golfové hřiště a tak všelijak podobně. Ředitelé škol sepisují složité
navzájem provázané žádosti ve specializovaném programu, které se skoro nedají vyplnit. Když
chtějí uspět, tak zaplatí 200 tis. specializované firmě, která „podniká“ v oboru sepisování a
podávání žádostí o eurodotace (dřív dostávali od státu peníze rovnou, např. na tělocvičnu). A pak se
za tohle všechno děkuje obříma modrýma děkovnýma cedulema. Přitom za českou (řádově vyšší)
podporu neděkujeme, na školách nevisí „Tato škola je financována MŠMT, prostřednictvím Kraje
Vysočina“, penzisté nemají na dveřích ceduli Obyvatel tohoto bytu je podporován z průběžného
důchodového systému“, plus správné logo Správy sociálního zabezpečení, ...
Snižme daně, nechme peníze lidem, zrušme dotace a dotační projekty EU. Bude méně kriminality,,
bude více demokracie.
Dotace na oligarchovo Čapí hnízdo“ měly být původně určeny pro rozvoj menších rodinných farem.

