Predkladacia správa
Návrh materiálu „Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ predkladá na rokovanie vlády Slovenskej
republiky podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom financií Slovenskej
republiky.
Materiál sa predkladá v súlade s úlohou C.1. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č.
547 z 9. septembra 2020.
Cieľom návrhu zákona je zjednodušiť procesy a tým znížiť administratívnu záťaž
poskytovateľom, prijímateľom aj ostatným subjektom participujúcim na implementácii
poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“),
najmä s ohľadom na aplikačnú prax. Poskytovateľom sa tým umožní operatívne reagovať na
požiadavky, ktoré priniesla implementácia EŠIF. Zároveň sa kladie dôraz na zvýšenie
transparentnosti a to rozšírením rozsahu údajov a informácií, ktoré majú byť zverejňované a
tým sprístupnené širokej verejnosti. Tieto opatrenia sú preto smerované tak na vyhlasovanie
výziev a schvaľovací proces žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (napr.
možnosť zmeniť a zrušiť výzvu), ako aj na samotnú realizáciu a financovanie projektov (napr.
uvedenie podmienok uplatnenia zjednodušeného vykazovania výdavkov v relevantnom
dokumente).
Predložený materiál nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, nemá sociálne vplyvy,
vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, vplyvy
na služby verejnej správy pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi
Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská
republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania od 4. do 25.
novembra 2020 a na rokovanie vlády sa predkladá s rozporom, ktorý je uvedený vo vyhlásení
predkladateľa.
Návrh zákona nie je predmetom vnútro-komunitárneho pripomienkového konania.
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. júna 2021.

