Príloha č. 1

Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, 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.

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Ministerstvo financií SR

Charakter predkladaného materiálu

☐
☒
☐

Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Transpozícia práva EÚ

Termín začiatku a ukončenia PPK
-

Predpokladaný termín predloženia na MPK*
-

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády
SR*

December 2020

2. Definovanie problému
Administratívna náročnosť procesov pri poskytovaní príspevku z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a potreba zrýchlenia čerpania finančných prostriedkov.

3. Ciele a výsledný stav
Cieľom predloženého návrhu je zjednodušiť procesy a postupy pri poskytovaní príspevku z európskych
štrukturálnych a investičných fondov tak, aby aj po krízovej situácii a v nadväznosti na aplikačnú prax došlo
k zmenám, ktoré majú pozitívny vplyv na zvýšenie čerpania finančných prostriedkov. Navrhované zmeny
ovplyvňujú tak fázu schvaľovania projektov, ako aj fázu ich implementácie. Vzhľadom k tomu, že finančné
prostriedky sa poskytujú v rámci jednotlivých programových období a teda ich oprávnenosť je časovo
obmedzená, je potrebná väčšia flexibilita využitia efektívnych nástrojov na zrýchlenie čerpania. Cieľom
predkladanej novely je taktiež snaha o väčšiu transparentnosť pri poskytovaní príspevkov a to rozšírením rozsahu
povinne zverejňovaných údajov.

4. Dotknuté subjekty
Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, fyzické osoby, právnické osoby.

5. Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia neboli posudzované.

6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
☐ Áno
☒ Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

7. Transpozícia práva EÚ
Národná právna úprava nejde nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ.

8. Preskúmanie účelnosti**
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* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP
Sociálne vplyvy
Vplyvy na životné prostredie
Vplyvy na informatizáciu
Vplyvy na služby pre občana z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
vplyvy na procesy služieb vo verejnej
správe
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a
rodinu

 Pozitívne
 Áno
 Pozitívne
 Pozitívne
 Pozitívne
 Pozitívne
 Pozitívne






Žiadne

Nie




Žiadne



Žiadne
Žiadne



Žiadne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne









Negatívne





Negatívne

Čiastočne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne

Negatívne
Negatívne

9. Poznámky

10. Kontakt na spracovateľa
JUDr. Matúš Drotár, MBA, riaditeľ odboru metodiky a koordinácie subjektov, sekcia centrálny koordinačný
orgán, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,
tel. č. 02/2092 8103, e-mail: matus.drotar@vicepremier.gov.sk

11. Zdroje
Bezpredmetné.

12. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom PPK, preto nie je k dispozícii stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných
vplyvov z PPK.

