Zámer národného projektu (názov):
Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii
Ministerstva hospodárstva SR
Hlavný cieľ národného projektu:
·
zvýšenie kvality podnikateľského prostredia;
·
koordinácia procesu posudzovania vplyvov legislatívnych a nelegislatívnych návrhov
predkladaných na rokovanie vlády SR v súlade s princípom otvoreného vládnutia;
·
zvýšenie povedomia o agende lepšej regulácie v SR v rámci verejnej správy;
·
hodnotenie účelnosti politík v kompetencii MH SR s cieľom zvýšenia kvality
podnikateľského prostredia a hospodárskeho rastu SR.
Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu
prostredníctvom výzvy:
Pre dosiahnutie stanovených cieľov je potrebná implementácia navrhovaných aktivít na
národnej úrovni, keďže navrhované rámcové aktivity sa týkajú vo veľkej miere procesného
hľadiska prijímania legislatívnych a nelegislatívnych materiálov a tvorby politík s celoplošným
dosahom. Zvýšenie kvality podnikateľského prostredia v takomto rozsahu je možné
systematickými zmenami na najvyššej vládnej úrovni, kde prijímateľ národného projektu má
kompetenciu navrhovať a predkladať opatrenia na zmenu regulačných rámcov.
Zdôvodnenie prijímateľa národného projektu a dôvod jeho určenia:
Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej „MH SR“) má v kompetencii zvyšovanie kvality
podnikateľského prostredia na Slovensku a v tejto súvislosti každoročne predkladá na rokovanie
vlády Správu o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho
zlepšovanie (ďalej len “Správa”). Správa hodnotí stav podnikateľského prostredia na Slovensku
za uplynulý rok na základe rôznych (štatistických) ukazovateľov, ale prináša tiež globálne
porovnanie so svetovými ekonomikami na základe rebríčkov Doing Business a World Economic
Forum. Snahou tohto materiálu je tiež na základe konzultácie s podnikateľským prostredím ale
aj vlastných zistení, vytvoriť súbor opatrení, ktoré by zlepšili podnikateľské prostredie a znížili
by nadbytočnú administratívnu záťaž. Za posledných niekoľko rokov MH SR pripravilo takmer 40
opatrení, z ktorých časť už je splnená a ostatné opatrenia sa priebežne plnia. V súčasnosti je
pripravený ďalší súbor opatrení, ktoré MH SR pripravilo v spolupráci s podnikateľským
prostredím, a ktoré budú súčasťou rokovaní so zainteresovanými orgánmi štátnej správy.
MH SR sa od roku 2007 zaoberá aj koordináciou agendy lepšej regulácie. Pre efektívne plnenie
cieľov v tejto oblasti bol vládou prijatý dokument Agenda lepšej regulácie v Slovenskej
republike a Akčný program znižovania administratívneho zaťaženia podnikania v Slovenskej
republike 2007 – 2012 pripravený MH SR, ktorý definoval základné nástroje lepšej regulácie,
parciálne ciele a úlohy.

V nadväznosti na tieto aktivity bolo v roku 2008 zavedené do legislatívneho procesu
posudzovanie vplyvov a schválená Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov,
ktorá bola v roku 2011 aktualizovaná, a ktorá dodnes slúži ako základný rámec pre
posudzovanie vplyvov prijímaných legislatívnych a nelegislatívnych materiálov. MH SR
metodicky zastrešuje proces posudzovania vplyvov v SR a súčasne pôsobí ako koordinátor. Pre
zefektívnenie uplatňovania jednotnej metodiky a zapracovanie moderných štandardov do
procesu (posilnenie konzultácií, zavedenie testu MSP, vytvorenie stálej pracovnej komisie pod
Legislatívnou radou vlády SR pre posudzovanie vybraných vplyvov) pripravilo MH SR v roku
2014 novú Jednotnú metodiku na posudzovanie vybraných vplyvov, ktorá bola schválená na
rokovaní vlády 14. januára 2015 a ktorá bude účinná od 1. októbra 2015. Jej cieľom je najmä
zvýšenie kvality prijímaných legislatívnych materiálov a nelegislatívnych materiálov na základe
princípu informovaného rozhodovania, ako aj zvýšenie transparentnosti tvorby verejných politík,
zmiernenie rizika nepredvídaných dôsledkov a zlepšenie pripravenosti dotknutých subjektov na
zmenu povinností.
Zástupcovia MH SR sa aktívne zúčastňujú na rokovaniach Pracovnej skupiny pre lepšiu
reguláciu, ako jednej z pracovných skupín Rady COMPET a rokovaní Výboru pre regulačnú
reformu OECD ako aj ďalších stretnutí na medzinárodnej úrovni v oblasti lepšej regulácie.
Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti OP:
Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
Špecifický cieľ 1.1: Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
Špecifický cieľ 1.2: Modernizované RĽZ a zvýšené kompetencie zamestnancov
Prierezová téma OP EVS: Hodnotenie dopadov regulačných rámcov
Rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu
realizované:
·
vzdelávanie zamestnancov VS k procesu a obsahu posudzovania vplyvov regulačných
rámcov a nelegislatívnych návrhov v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných
vplyvov formou intenzívnych workshopov, seminárov a účasti expertov na podujatiach v
zahraničí;
·
zabezpečenie fungovania národného koordinátora pre posudzovanie vplyvov v SR –
administrácia a finančná kompenzácia pre členov komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov
pod Legislatívnou radou vlády SR pri Ministerstve hospodárstva;
·
hodnotenie efektivity koordinácie procesu posudzovania vplyvov v súlade s Jednotnou
metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov a analýzy za účelom kontinuálneho zvyšovania
kvality posudzovania vplyvov v SR;
·
informačno-vzdelávacie aktivity (PR stratégia, tlačové správy, informačné materiály) na
zvýšenie povedomia verejnej správy o agende lepšej regulácie a význame posudzovania vplyvov
v legislatívnom procese;
·
komplexné analýzy podnikateľského prostredia v SR zamerané na oblasti v kompetencii
MH SR (MSP, inovácie, energetika, zahraničný obchod, vnútorný trh, investície) s cieľom
hodnotenia účelnosti politík v jednotlivých oblastiach v záujme zvýšenia kvality podnikateľského
prostredia a hospodárskeho rastu SR;
·
vytvorenie analytického modelu uplatniteľného v komplexných analýzach podnikateľského
prostredia, ktorý bude zohľadňovať špecifiká slovenskej ekonomiky;
·
kontinuálne analyzovanie investičného prostredia v SR s cieľom zvýšenia atraktívnosti SR
pre zahraničných investorov;
·
projektové riadenie a publicita.
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu:
4 841 000,00 €.

