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Doložka vybraných vplyvov 

A.1. Názov materiálu: Operačný program Výskum a inovácie - návrh

Termín začatia a ukončenia PPK: -

A.2. Vplyvy:

Pozitívne *
Žiadne *
Negatívne *
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X

X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie
– dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X


3. Sociálne vplyvy
– na hospodárenie obyvateľstva
– na sociálnu exklúziu
– na rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť
– na zamestnanosť
X


4. Vplyvy na životné prostredie
X


5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X


* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.

A.3. Poznámky
Celková alokácia OP VaI z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 2 226 776 537 EUR.

A.4. Alternatívne riešenia


A.5. Stanovisko gestorov

Ministerstvo financií SR (sekcia rozpočtovej politiky ako gestor posudzovania návrhu za oblasť vplyvov na rozpočet verejnej správy a zamestnanosť vo verejnej správe) predložilo k návrhu doložky vybraných vplyvov nasledovné pripomienky:
 
,,Z doložky vybraných vplyvov vyplýva pozitívny vplyv na príjmy a negatívny vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy. Z analýzy vplyvov vyplýva celkový vplyv na príjmy štátneho rozpočtu vo výške 105 150 000 eur v roku 2015, 216 300 000 v roku 2016 a 280 600 000 eur v roku 2017. Vplyv na výdavky štátneho rozpočtu predstavuje výšku 114 316 317 eur v roku 2015, 235 397 008 eur v roku 2016 a 305 758 060 eur v roku 2017, vrátane prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie. V tabuľke č. 1 predmetnej analýzy žiadam zameniť navzájom „prostriedky z rozp. EÚ“ za „spolufinancovanie“, keďže kvantifikované objemy výdavkov nezodpovedajú uvedeným textom – zásadná pripomienka. “
 
Pripomienka bola zo strany predkladateľa materiálu akceptovaná a sumy boli v tabuľke 1 navzájom zamenené.

„Zároveň žiadam v analýze vplyvov vyššie uvedené kvantifikácie ďalej rozčleniť podľa jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu a zdrojov krytia – zásadná pripomienka“. 

Pripomienka bola zo strany predkladateľa materiálu akceptovaná a sumy v príslušných tabuľkách boli rozčlenené podľa jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu a zdrojov krytia.

Zároveň Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  predložilo k návrhu doložky vybraných vplyvov nasledovnú pripomienku:

„V doložke vybraných vplyvov, konkrétne v Zhrnutí vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu – Tabuľka číslo 1 odporúčame zosúladiť objemy finančných prostriedkov v rokoch 2014 až 2017 so zdrojmi ich krytia. Konkrétne v časti Výdavky verejnej správy celkom, v tom : VPS odporúčame navzájom vymeniť text „spolufinancovanie“ a „prostriedky z rozpočtu EÚ“. 

Uvedená pripomienka bola zo strany predkladateľa materiálu už akceptovaná na základe zapracovania identickej pripomienky zo strany MF SR.

Ministerstvo financií SR neuplatnilo pripomienky k doložke vybraných vplyvov z hľadiska vplyvov na informatizáciu spoločnosti.

Ministerstva hospodárstva SR k doložke vplyvov neuplatnilo žiadne pripomienky.

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo k návrhu doložky vybraných vplyvov nasledovnú pripomienku:
„Materiál „Operačný program výskum a inovácie - návrh“ predložený na medzirezortné pripomienkové konanie podlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súčasnosti prebieha proces posudzovania vplyvov pre materiál „Operačný program Výskum a inovácie - návrh“ a uvedený materiál bez ukončeného procesu posudzovania nemôže byť schválený. Doložku vplyvov na životné prostredie vypracuje rezortný orgán, tzn. predkladateľ materiálu „Operačný program Výskum a inovácie - návrh“, podľa prílohy č. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe výsledkov posudzovania vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na životné prostredie a zohľadnením vyhodnotenia predložených stanovísk.“

Pripomienka je akceptovaná. Z hľadiska vplyvu na životné prostredie bol materiál posúdený podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní  vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Doložka vybraných vplyvov v časti vplyv na životné prostredie bude vypracovaná a doplnená v zmysle strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na životné prostredie podľa § 17 a prílohy č. 7 uvedeného zákona, ktorá bude súčasťou materiálu predloženého na rokovanie vlády SR.








Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Odhad dopadov na verejné financie

Navrhovaný materiál a jeho realizácia v programovom období 2014-2020 zakladá nároky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu ako z doplnkových zdrojov k fondom EÚ. Miera spolufinancovania z prostriedkov štátneho rozpočtu a iných verejných zdrojov vychádza z podmienok definovaných v Stratégii financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.
Celková alokácia z EFRR vyčlenená na operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „OP VaI“) predstavuje 2 226 776 537 EUR na celé programové obdobie 2014-2020 v bežných cenách. Predpokladané dopady na verejné financie vychádzajú z finančného plánu OP VaI a navrhovanej miery kofinancovania z verejných zdrojov SR. Finančná spoluúčasť prijímateľov z verejného sektora predstavuje minimálne 5 % z výšky celkových oprávnených výdavkov v zmysle Stratégie financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.  
Materiál bude mať pravdepodobne dopad na verejné financie v súvislosti so zabezpečením činností štruktúr zapojených do riadenia a implementácie OP VaI. Implementácia projektov predpokladá zvýšené nároky na zainteresované administratívne kapacity v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z príslušnej európskej legislatívy.

Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)

2014
2015
2016
2017
Príjmy verejnej správy celkom
17 000 000
105 150 000
216 300 000
280 600 000
v tom: VPS
17 000 000
105 150 000
216 300 000
280 600 000
z toho (kapitola rozpočtu MH SR): 
12 000 000
60 150 000
120 300 000
150 600 000
- vplyv na ŠR (prostriedky EÚ)
12 000 000
60 150 000
120 300 000
150 600 000
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
z toho (kapitola rozpočtu MŠVVaŠ SR): 
5 000 000
45 000 000
96 000 000
130 000 000
- vplyv na ŠR (prostriedky EÚ)
5 000 000
45 000 000
96 000 000
130 000 000
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
18 321 968
114 316 317
235 397 008
305 758 060
v tom: VPS
18 321 968
114 316 317
235 397 008
305 758 060
z toho (kapitola rozpočtu MH SR): 
12 684 989
63 583 510
127 167 019
159 196 617
- vplyv na ŠR (prostriedky EÚ)
12 000 000
60 150 000
120 300 000
150 600 000
- spolufinancovanie
684 989
3 433 510
6 867 019
8 596 617
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
z toho (kapitola rozpočtu MŠVVaŠ SR): 
5 636 979
50 732 807
108 229 989
146 561 443
- vplyv na ŠR (prostriedky EÚ)
5 000 000
45 000 000
96 000 000
130 000 000
- spolufinancovanie
636 979
5 732 807
12 229 989
16 561 443
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Celková zamestnanosť 
0
0
0
0
- z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
18 321 968
114 316 317
235 397 008
305 758 060
v tom: VPS
18 321 968
114 316 317
235 397 008
305 758 060
Financovanie návrhu			
     Tabuľka č. 2
Financovanie
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)

2014
2015
2016
2017
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)
18 321 968
114 316 317
235 397 008
305 758 060
z toho (kapitola rozpočtu MH SR): 
12 684 989
63 583 510
127 167 019
159 196 617
   vplyv na ŠR
684 989
3 433 510
6 867 019
8 596 617
  financovanie zabezpečené v rozpočte
  (EÚ zdroje)
12 000 000
60 150 000
120 300 000
150 600 000
  ostatné zdroje financovania
0
0
0
0
z toho (kapitola rozpočtu MŠVVaŠ SR): 
5 636 979
50 732 807
108 229 989
146 561 443
   vplyv na ŠR
636 979
5 732 807
12 229 989
16 561 443
  financovanie zabezpečené v rozpočte
  (EÚ zdroje)
5 000 000
45 000 000
96 000 000
130 000 000
  ostatné zdroje financovania
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
Pozn. OP VaI bude realizovaný do výšky skutočne schválených prostriedkov na 3. programové obdobie.

Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Vzhľadom k tomu, že ide o koncepčný strategický materiál, jeho vplyv na štátny rozpočet a verejné financie sa v súčasnosti dá len predpokladať. Objemy finančných prostriedkov uvedené v materiáli majú len informatívny charakter. Konkrétna výška finančných prostriedkov na jednotlivé rozpočtové roky bude uplatňovaná pri zostavovaní návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové roky.

 
Výpočty vplyvov na verejné financie

Výdavky stanovené v doložke vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť a financovanie návrhu vychádzajú v časti, týkajúcej sa výdavkov zo štátneho rozpočtu (za časť EÚ zdroje), z materiálu Návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2015, 2016 a 2017 - Prostriedky z EÚ zaradené do príjmov a výdavkov ŠR a spolufinancovanie zo ŠR –                         3. programové obdobie, kde boli za riadiaci orgán stanovené predbežné finančné potreby v rámci OP VaI.
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Tabuľka č.3
 Príjmy (v eurách)
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka

2014
2015
2016
2017

Daňové príjmy (100)
0
0
0
0
 
Nedaňové príjmy (200)
0
0
0
0
 
Granty a transfery (300)
17 000 000
105 150 000
216 300 000
280 600 000
 
z toho (kapitola rozpočtu MH SR): 
12 000 000
60 150 000
120 300 000
150 600 000
 
z toho (kapitola rozpočtu MŠVVaŠ SR): 
5 000 000
45 000 000
96 000 000
130 000 000
 
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
0
 
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
0
 
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
17 000 000
105 150 000
216 300 000
280 600 000
 
* V súčasnosti sú pre rok 2014 všetky predpokladané príjmy z prostriedkov EÚ  alokované na 3. programové obdobie rozpočtované v kapitole Všeobecnej pokladničnej správy.

Tabuľka č.4
Výdavky (v eurách)
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka

2014
2015
2016
2017

Bežné výdavky (600)
18 321 968
33 151 732
68 265 132
88 669 837
 
z toho (kapitola rozpočtu MH SR): 
12 684 989
18 439 218
36 878 436
46 167 019
 
  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
151 710
3 836 923
8 690 975
11 288 741
 
  Poistné a príspevok do poisťovní (620)
50 570
1 278 974
2 896 992
3 762 914
 
  Tovary a služby (630)
12 482 709
13 323 320
25 290 468
31 115 365
 
  Bežné transfery (640)
0
0
0
0
 
  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)
0
0
0
0
 
z toho (kapitola rozpočtu MŠVVaŠ SR): 
5 636 979
14 712 514
31 386 697
42 502 818
 
  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
187 290
4 736 800
10 729 278
13 936 299
 
  Poistné a príspevok do poisťovní (620)
62 430
1 578 933
3 576 426
4 645 433
 
  Tovary a služby (630)
5 387 259
8 396 780
17 080 993
23 921 086
 
  Bežné transfery (640)
0
0
0
0
 
  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)
0
0
0
0
 
Kapitálové výdavky (700)
0
81 164 585
167 131 876
217 088 223
 
z toho (kapitola rozpočtu MH SR): 
0
45 144 292
90 288 584
113 029 598
 
  Obstarávanie kapitálových aktív (710)
0
45 144 292
90 288 584
113 029 598
 
  Kapitálové transfery (720)
0
0
0
0
 
z toho (kapitola rozpočtu MŠVVaŠ SR): 
0
36 020 293
76 843 292
104 058 625
 
  Obstarávanie kapitálových aktív (710)
0
36 020 293
76 843 292
104 058 625
 
  Kapitálové transfery (720)
0
0
0
0
 
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
 
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
18 321 968
114 316 317
235 397 008
305 758 060
 
  z toho výdavky na ŠR
18 321 968
114 316 317
235 397 008
305 758 060
 
z toho (kapitola rozpočtu MH SR): 
12 684 989
63 583 510
127 167 019
159 196 617
 
   Bežné výdavky (600) 
12 684 989
18 439 218
36 878 436
46 167 019
 
    Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
151 710
3 836 923
8 690 975
11 288 741
 
    Kapitálové výdavky (700)
0
45 144 292
90 288 584
113 029 598
 
    Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
 
z toho (kapitola rozpočtu MŠVVaŠ SR): 
5 636 979
50 732 807
108 229 989
146 561 443
 
   Bežné výdavky (600) 
5 636 979
14 712 514
31 386 697
42 502 818
 
    Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
187 290
4 736 800
10 729 278
13 936 299
 
    Kapitálové výdavky (700)
0
36 020 293
76 843 292
104 058 625
 
    Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
 










                                                                                                                                                                                                                                                        Tabuľka č.5
Zamestnanosť
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka

2014
2015
2016
2017

Počet zamestnancov celkom
-
-
-
-
 
   z toho vplyv na ŠR
-
-
-
-
 
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
-
-
-
-
 
   z toho vplyv na ŠR
-
-
-
-
 
Osobné výdavky celkom (v eurách)
 
 
 
 
 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
-
-
-
-
 
   z toho vplyv na ŠR
-
-
-
-
 
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
-
-
-
-
 
   z toho vplyv na ŠR
-
-
-
-
 




















Vplyvy na podnikateľské prostredie

Realizácia plánovaných aktivít v operačnom programu Výskum a inovácie prinesie pozitívny dopad na podnikateľské prostredie prostredníctvom opatrení zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľského sektora zvýšením podnikových výdavkov na aplikovaný výskum, vývoj a inovácie, a to najmä prostredníctvom realizácie opatrení definovaných v Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (ďalej len „RIS3“). Pozitívny dopad na podnikateľské prostredie budú mať aj aktivity zamerané na posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov. 

Vplyvy na podnikateľské prostredie

3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?

Implementáciou navrhovaných aktivít v rámci OP VaI budú ovplyvnené všetky typy podnikateľských subjektov vo všetkých odvetviach, najmä však v odvetviach definovaných v RIS3.  Dôraz je kladený predovšetkým na podporu malých a stredných podnikateľov.
Vplyv podpory OP VaI na podnikateľské subjekty bude priamy vďaka získaniu podpory  
Konkrétny počet podporených podnikateľov nie je možné určiť a bude závisieť od výsledkov realizácie konkrétnych projektov v rámci OP VaI.
V rámci prioritnej osi 1 je možné odhadovať na základe nastaveného výstupového ukazovateľa podporu, že bude poskytnutá podpora 3240 podnikom, v prioritnej osi 2 to je 510, v prioritnej osi 3 to je 256 podnikov a v prioritnej osi 4 je odhadovaná podpora 122 podnikov.

3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?

Na realizáciu aktivít navrhovaných v OP VaI budú poskytnuté finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu, ktorých prijímateľmi budú subjekty akademického a podnikateľského sektora.
Prínosy pre podnikateľský sektor vyplývajúci z realizácie projektov je možné očakávať až po realizácií aktivít konkrétnych projektov.
Z hľadiska nákladov podnikateľského sektora je potrebné, aby podporení prijímatelia disponovali vlastnými zdrojmi na spolufinancovanie projektov OP VaI. Konkrétny objem finančných prostriedkov bude stanovený po schválení alokácií na jednotlivé investičné priority OP VaI Európskou komisiou. a následne vo vzťahu ku konkrétnym projektom.

V rámci navrhovaného operačného programu budú využívané viaceré typy schém štátnej pomoci v zmysle revidovaného všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách (v súčasnosti v štádiu návrhu) ako aj notifikovaných schém štátnej pomoci. 

Predpokladané intenzity pomoci, resp. maximálne miery poskytnutej nenávratnej finančnej pomoci nie je možné zatiaľ stanoviť.

3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?

Implementácia OP VaI nevytvorí podnikateľským subjektom administratívne náklady, ktoré by boli osobitne sledované.
3.4. Aké sú dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Plánované aktivity v navrhovanom materiáli budú mať pozitívne dôsledky na trh a na  rozvoj podnikateľského prostredia, najmä vo vzťahu k podpore inovácií a malých a stredných podnikov. 

Súkromný sektor bude v rámci operačného programu podporovaný v zmysle schém štátnej pomoci a pomoci de minimis.

3.5. Aké sú predpokladané spoločensko – ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?

Realizácia OP VaI predstavuje prínosy pre rozvoj regiónov, ktoré bude možné vyjadriť po finančnej stránke až po realizácii konkrétnych projektov.

Sociálne vplyvy -  vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť  a na zamestnanosť

Predkladaný OP VaI má vplyvom realizácie projektov podporených z prostriedkov EFRR a štátneho rozpočtu pozitívny dopad na zvyšovanie kvality života obyvateľstva. Podpora inovácií a vo vzťahu k sociálnym vplyvom k najmä inovácií netechnologického charakteru akými sú napr. sociálne inovácie ako aj inovácie v službách bude mať OP VaI pozitívny dopad na sociálnu inklúziu obyvateľstva a rozvoj ľudských zdrojov. Podpora podnikateľského prostredia a vzniku nových a podpora existujúcich malých a stredných podnikov so zameraním sa na stimulovanie a vytváranie podmienok a nástrojov aj pre podnikanie znevýhodnených sociálnych skupín (ženy, mladí do 30 rokov, seniori nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaní, štátni príslušníci z tretích krajín, sociálne a zdravotne hendikepovaní) a aplikovanie sociálnych inovácií v podnikaní bude mať priaznivý vplyv na kvalitu života, znižovanie sociálnej exklúzie, zvýšenie konkurencieschopnosti regiónov s potenciálom tvorby a udržateľnosti pracovných miest. V súvislosti s plánovanými aktivitami sa očakáva aj priaznivý priamy vplyv na rast zamestnanosti. 
Realizácia projektov v rámci OP VaI prispeje k posilneniu hospodárskej a sociálnej súdržnosti na regionálnej a subregionálnej úrovni a pozitívne ovplyvní kvalitu života jednotlivých skupín obyvateľov. 


Sociálne vplyvy predkladaného materiálu -  vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie   domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.  
Vplyvy plánovaných aktivít na domácnosti bude možné identifikovať  až po realizácií aktivít konkrétnych projektov. Vychádzajúc z charakteru OP VaI je možné očakávať pozitívne vplyvy na domácnosti.  

Kvantifikujte: 
Priamy vplyv realizácie opatrení na výšku disponibilných dôchodkov nepredpokladáme. 
Na úrovni strategického materiálu nie je možné kvantifikovať objem príjmov, resp. výdavkov za jednotlivé skupiny domácnosti, ktoré budú ovplyvnené realizáciou aktivít v rámci predkladaného materiálu. 

- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov            na priemerného obyvateľa

- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov                  za jednotlivé ovplyvnené  skupiny domácností
- Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom



4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.
Prioritné osi a investičné priority OP VaI by mali mať prostredníctvom plánovaných aktivít pozitívny dopad na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u dotknutých skupín obyvateľstva. Vychádzajúc zo zamerania OP VaI by mali plánované aktivity prispievať svojím obsahovým zameraním k zlepšeniu dostupnosti vybraných služieb v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, ako aj v oblasti stimulácie podnikateľského prostredia.  Podpora výskumu, vývoja a inovácií najmä netechnologických sociálnych inovácií a inovácií v službách má  v širšom kontexte pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov v regiónoch, prispieva k znižovaniu regionálnych disparít. 


4.3.  Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:

Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.

OP VaI podporuje rovnosť príležitosti. Rovnosť medzi ženami a mužmi je  zadefinované v závislosti od prioritných osí, investičných priorít a špecifických cieľov. Za účelom dodržiavania rovnosti príležitostí a predchádzania diskriminácie a podpory rovnosti žien a mužov sa budú tieto zásady uplatňovať prostredníctvom duálneho prístupu na základe stratégie gender mainstreamingu v rozhodovacích a riadiacich procesoch vo všetkých fázach prípravy a realizácie programu vrátane monitorovania a hodnotenia, tak, aby sa  zohľadňovalo  rovnaké zaobchádzanie a podpora žien, aby mohli rovnakou mierou profitovať z prostriedkov štrukturálnych a investičných fondov ako muži .
Realizácia projektov OP VaI žiadnym spôsobom nevytvára podmienky a ani predpoklady na vznik faktorov spojených s vytváraním diskriminačného prostredia na základe pohlavia, rodu, veku, rasy, etnického pôvodu, vierovyznania alebo náboženstva, sexuálnej orientácie alebo zdravotného postihnutia náboženského vyznania, viery, zdravotného postihnutia.
Predkladaný materiál nevytvára podmienky k vzniku diskriminačných činiteľov medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva.
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.

Aké sú  vplyvy na zamestnanosť ?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?
Predkladaný materiál neohrozuje žiadne skupiny zamestnancov, ani  nevytvára podmienky pre hromadné prepúšťanie. Naopak predpokladáme, že v rámci realizácie projektov OP VaI zameraných na podporu podnikateľského sektora bude priamym efektom tvorba pracovných miest.

Jedným zo sledovaných výstupov v rámci prioritných osí 1 – 4 je aj nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch. Súhrnne vo vyjadrení prostredníctvom počtu ekvivalentov plných pracovných miest je odhadovaný počet v rámci OP VaI cca. 4800. 



Vplyvy na životné prostredie

Materiál je posudzovaný z hľadiska vplyvu na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní  vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Bude vypracovaná a doplnená Doložka vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na životné prostredie podľa § 17 a prílohy č. 7 uvedeného zákona, ktorá bude súčasťou materiálu predloženého na rokovanie vlády SR.


Vplyvy na informatizáciu spoločnosti


Budovanie základných pilierov informatizácie

Obsah

6.1. Rozširujú alebo inovujú  sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú  sa nové elektronické služby?
(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.)
Aktuálne nie je možné aktuálne určiť. Aktivity v rámci OP VaI môžu mať vo väzbe  na podporu jednej z prioritných oblastí RIS3, ktorou je podpora informačných a komunikačných technológií následok rozšírenie resp. inovovanie aj elektronických služieb. 
6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?
(Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)
nie
Ľudia

6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?
(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)
Vychádzajúc z charakteru OP VaI a zadefinovania oblasti IKT ako jednej z prioritných oblastí RIS3 bude prostredníctvom plánovaných aktivít (napr. čiastkové aktivity popularizácie výskumu a vývoja) zabezpečené aj rozširovanie vedomostí o IKT.  
6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávacích aktivít.)
nie
6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačných aktivít.)
Prostredníctvom čiastkových výstupov v rámci plánovanej aktivity na popularizáciu výskumu a vývoja bude zvyšované povedomie o informatizácii a IKT.
6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?
(Uveďte spôsob sprístupnenia digitálneho prostredia.)
nie
Infraštruktúra

6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?
(Uveďte jeho funkciu.)
nie
6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
nie
6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Prístupnosť k elektronickým službám sa zlepší nepriamo prostredníctvom rozširovania hardvérového vybavenia.
6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?
(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)
Technická interoperabilita bude vyplývať z požiadaviek jednotlivých informačných systémov.
6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?
(Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT.)
Vychádzajúc z charakteru OP VaI a zadefinovania oblasti IKT ako jednej z prioritných oblastí RIS3 môžu čiastkové aktivity v rámci realizovaných projektov prispieť k zvýšeniu bezpečnosti IT.  
6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?
(Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.)

V tejto fáze nie je možné poskytnúť popis zavádzanej infraštruktúry ale vychádzajúc z charakteru a zamerania OP VaI a zadefinovania oblasti IKT ako jednej z prioritných oblastí RIS3 môže byť v konkrétnych projektoch rozširovaná aj technická infraštruktúra. 
Riadenie procesu informatizácie

6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?
(Uveďte popis zmien.)
nie
Financovanie procesu informatizácie

6.14. Vyžaduje si proces informatizácie  finančné investície?
(Popíšte príslušnú úroveň financovania.)
Bude možné kvantifikovať na základe konkrétnych projektov.
Legislatívne prostredie procesu informatizácie

6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia  procesu informatizácie?
(Stručne popíšte navrhované legislatívne zmeny.)
nie



