PREDKLADACIA SPRÁVA
Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky „Informáciu o príprave návrhu Partnerskej
dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 a návrh rozdelenia národnej alokácie“ ako
iniciatívny materiál.
V súvislosti s využívaním fondov Európskej únie v programovom období 2021 – 2027 je
povinnosťou každého členského štátu Európskej únie predložiť Európskej komisii (ďalej len
„EK“) Partnerskú dohodu, ktorá je hlavným strategickým dokumentom potrebným pre využívanie
fondov politiky súdržnosti Európskej únie. Proces prípravy tohto dokumentu v podmienkach
Slovenskej republiky je obsahom materiálu.
Dôležitou súčasťou návrhu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027
(ďalej len „PD SR“) je návrh investičných priorít Slovenskej republiky v rámci piatich cieľov
politiky súdržnosti Európskej únie na roky 2021 – 2027. Proces identifikovania priorít prebiehal
priebežne a pozostával z viacerých etáp, ktoré sú bližšie opísané v prvej časti materiálu.
Aby PD SR mohla byť predmetom vyjednávaní medzi zástupcami EK a Slovenskej
republiky, je potrebné vypracovať jej ucelený návrh, ktorý obsiahne všetky požadované časti,
vrátane finančného prerozdelenia.
V tejto súvislosti bude potrebné rozhodnúť o využití legislatívnej možnosti presunu
finančných prostriedkov (transferov) a následne rozhodnúť o rozdelení alokácií pre oprávnené
oblasti podpory jednotlivých cieľov politiky súdržnosti. Cieľom týchto rozhodnutí by malo byť
generovanie pridanej hodnoty v oblastiach, ktoré sú prioritné pre Európsku úniu, ako aj pre
Slovenskú republiku. Návrh potrebných rozhodnutí v súvislosti s možnosťou transferov je
uvedený v druhej časti materiálu. Tretia časť materiálu obsahuje návrh prerozdelenia alokácie
medzi jednotlivé ciele politiky súdržnosti nadväzne na rozhodnutia o transferoch. K návrhom
uvedených rozhodnutí prebiehajú v súčasnosti technické rokovania. Zároveň budú
o pripravovanom ucelenom návrhu PD SR informovaní aj sociálno-ekonomickí partneri
prostredníctvom zasadnutia Pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+, ktoré sa
uskutoční dňa 29. apríla 2021.
Prílohou materiálu je návrh PD SR, ktorý bude po ukončení technických rokovaní
predložený na neformálne rokovanie s EK.
Materiál nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania z dôvodu, že sa na
materiál vzťahuje výnimka z predkladania materiálov na pripomienkové konanie v súlade s čl. 10
ods. 6 písm. a) Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej
republiky vzhľadom na to, že ide o informatívny materiál.
Predkladaný materiál nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské
prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti,
vplyvy na služby verejnej správy pre občana a ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

