PREDKLADACIA SPRÁVA

Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky materiál „Návrh
Aktualizácie Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra“ na základe úlohy
B.1. z uznesenia vlády SR č. 336 z 3. júla 2019, ktorou vláda Slovenskej republiky ukladá
príslušným členom vlády Slovenskej republiky zabezpečiť realizáciu a vypracovať každoročne
aktualizáciu Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra (ďalej len „AP HN“)
vrátane indikatívneho zoznamu projektových zámerov, a to každoročne k 30.6. za
predchádzajúci kalendárny rok. K uvedenému dátumu sa aktualizácia neuskutočnila vzhľadom
na neočakávanú situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19, a z toho vyplývajúcej realokácie
finančných prostriedkov záväzku roku 2020 na účely pomoci s cieľom eliminovať negatívne
dôsledky pandémie COVID-19, schválenej uznesením vlády SR č. 257 z 28. apríla 2020. Týmto
opatrením operačné programy začali bezodkladne s finančnou pomocou nových aktivít v boji
proti pandémii COVID -19, pričom prehodnocovali aj aktivity a opatrenia AP HN, vrátane
indikatívneho zoznamu projektových zámerov.
Ďalším dôležitým prvkom, ktorý bol zohľadnený pri aktualizácii AP HN, bolo vytvorenie
nového Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorým Európska komisia vyčlenila finančné
prostriedky aj pre oblasť hornej Nitry. Čerpanie z Fondu na spravodlivú transformáciu je
podmienené prípravou Plánu spravodlivej transformácie, ktorý má Slovenská republika
zastúpená Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
(ďalej len „MIRRI SR“) povinnosť predložiť v prvom polroku roku 2021. Táto povinnosť je
podmienkou pre oprávnenie čerpania zdrojov z Fondu na spravodlivú transformáciu. Územný
Plán spravodlivej transformácie pre región hornej Nitry bude nadväzovať na aktivity zahájené
počas samotnej prípravy AP HN. Pracovná skupina zriadená pre koordináciu transformácie v
regióne bude pokračovať v rámci Rady partnerstva za účelom definovania priorít a návrhu
projektov pre financovanie z Fondu na spravodlivú transformáciu.
V zmysle programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 - 2024 sa
uskutočnila transformácia Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície
a informatizáciu (ďalej len „ÚPVII“) na MIRRI SR. Z tohto procesu vyplýva aj
reštrukturalizácia celého implementačného, koordinačného, riadiaceho a kontrolného procesu
riadenia fondov Európskej únie pre programové obdobie 2021 - 2027. Uvedené dôvody preto
spôsobili časové oneskorenie plnenia úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 336 z 3.
júla 2019, tak zo strany samotného ÚPVII/MIRRI SR, ako aj iných zainteresovaných rezortov
a orgánov. V priebehu mája 2020 boli listom oslovené relevantné rezorty a orgány so žiadosťou
o spoluprácu pri plnení uvedeného uznesenia vlády Slovenskej republiky.
V rámci aktualizácie AP HN pôvodná štruktúra AP HN zostáva zachovaná, t. j. názvy
jednotlivých kapitol, ktoré sú obsahovo doplnené, aktualizované. Kapitola 3 - Úvod bola
doplnená o bod 3.1. Aktualizácia Akčného plánu. Ostatné časti zostali pôvodné. Kapitola 4 Manažérske zhrnutie a Kapitola 8 - Zdroje financovania Akčného plánu boli aktualizované v
zmysle pripomienok a komentárov relevantných riadiacich orgánov, ako aj informácií
vyplývajúcich z negociácií s Európskou komisiou. Kapitola 5 - Východiská Akčného plánu,
Kapitola 7 - Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra, Kapitola 9 - Časový plán

a aktualizácia Akčného plánu a Kapitola 10 - Prílohy boli aktualizované v zmysle pripomienok
a komentárov relevantných riadiacich orgánov. Kapitola 6 - Vízia a ciele transformácie regiónu
zostala nezmenená.
Materiál nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na životné
prostredie, vplyvy na podnikateľské prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na
manželstvo, rodičovstvo a rodinu a vplyvy na služby verejnej správy pre občana. Materiál sa
predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky bez rozporov.

