Vážený pán predseda SOPK,
vážené dámy, vážení páni,
vzácni hostia,

s potešením som prijal pozvanie na dnešnú konferenciu o Slovenskej
ekonomike v roku 2017. Je v záujme každého predstaviteľa štátu spolupracovať
s takou dôležitou stavovskou organizáciou, akou je SOPK. Na dnešnej
konferencie si môžeme vzájomne vymeniť naše pohľady na ďalší vývoj
Slovenska v roku 2017 a vzájomne sa informovať, ako vníma ďalší vývoj štát
a aké očakávania má podnikateľský sektor.
Jedným z významných rozvojových faktorov Slovenska je využívanie
európskych štrukturálnych a investičných fondov. Hlavnými cieľmi politiky
súdržnosti, ktorá je realizovaná prostredníctvom týchto fondov, je znižovanie
regionálnych rozdielov a prispievanie k hospodárskemu rastu a zamestnanosti.
Hoci programové obdobie 2014 – 2020 začalo už pred 3 rokmi,
implementácie sa nerozbehla uspokojivým tempom.
Úvodné oneskorenie čiastočne spôsobila relatívne neskoro vydaná
legislatíva Európskej únie a čiastočne tiež snaha o čo najlepšie ukončenie
programového obdobia 2007 – 2013, v ktorom mohli prijímatelia realizovať
projekty až do konca roku 2015. Dnes môžem skonštatovať, že sa v tomto
„starom“ programovom období podarilo napriek niektorým pesimistickým
prognózam k 31.12.2016 vyčerpať až 97,53% finančných prostriedkov, čo
predstavuje viac ako 11,3 mld. €. Významným podielom bol zo štrukturálnych
fondov podporovaný tiež podnikateľský sektor. Podnikateľské subjekty v rámci
takmer 3 000 projektov získali príspevok z fondov EÚ a štátneho rozpočtu na

spolufinancovanie vo výške viac ako 1,1 mld. eur. Na eurofondy sa ale
nemôžeme pozerať iba cez optiku čerpanie prostriedkov, za týmito sumami si
musíme predstaviť množstvo nových pracovných miest, kvalitnejšie vzdelávanie,
lepšiu infraštruktúra, investície do výskumu a vývoja a do ďalších oblastí, ktoré
prispievajú k zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenska v globálnej ekonomike.
Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) je
dobre rozbehnutá. Čerpanie je už len posledný implementačný krok, ktorému
vždy predchádza :
 vyhlásenie výziev,
 príjem žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
 posúdenie žiadosti a uzatvorenie zmluvy
 a až následne sa predkladajú žiadosti o platbu.

Čerpanie k 13.1. 2017 je vo výške 5,00 % vrátane Programu rozvoja vidieka.
K 13.1.2017 bolo vyhlásených 189 výziev s alokáciou viac ako 9,6 mld. EUR, čo
predstavuje viac ako 62 % celkovej alokácie (vrátane Programu rozvoja vidieka),
pričom boli uzatvorené zmluvy vo výške takmer 3,6 mld. EUR zo zdrojov EÚ, čo
predstavuje 20,60% kontrahovanie.
Nábehová krivka je približne rovnaká vo všetkých krajinách, zdôrazňujeme,
že po uzatvorení zmluvy dochádza k procesom verejného obstarávania, ktoré
vzhľadom na svoju významnosť v celom implementačnom procese si vyžadujú
určitý čas na jeho prípravu a realizáciu.
Od vzniku Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu , teda od
1.6.2016 do 13.1.2017, (za 7 mesiacov) došlo k nárastu čerpania o 569 miliónov
EUR, teda z 1,32% ného čerpania sme sa dostali na úroveň 5,00 % a došlo
k viac ako 300 % nárastu čerpania. Ďalej uvádzame, že aj v kontrahovaní došlo

od vzniku úradu k nárastu, a to o viac ako 1,1 mld EUR, čo predstavuje nárast
z 13,41 % na 20,60%.
Významnou úlohou, na ktorú sa zameriavame je zvýšenie transparentnosti,
zníženie administratívnej záťaže, posilnenie jednoznačnosti podmienok
poskytovania pomoci a s tým súvisiaceho zjednodušovaniu výziev.
Pravdepodobne sa všetci, ktorí sa venujú problematike eurofondov zhodnú,
že získať nenávratný finančný príspevok a realizovať projekt nie je vôbec
jednoduché. Niektoré prísne pravidlá sú stanovené zo strany EÚ, ale veľa
byrokratických povinností sme si stanovili aj na úrovni Slovenskej republiky.
Tieto povinnosti sú väčšinou zavedené z dôvodu, aby prijímateľom neboli neskôr
krátené výdavky. Často sa napriek týmto dobrým úmyslom stane pravý opak a
prijímateľ sa stratí v neprehľadnej spleti pravidiel, ktoré sú upravené
v rozsiahlej riadiacej dokumentácii.
ÚPPVII sa prioritne venoval posledných niekoľko mesiacov analýze možností
zjednodušovania implementácie a nastavovaniu zjednodušených procesov a
postupov. Slovensko už má skúsenosti napríklad so zavádzaním zjednodušeného
vykazovania výdavkov zo starého programového obdobia, problémom je zatiaľ
nízke rozšírenie týchto opatrení.
Významným opatrením, na ktorom v súčasnosti pracujeme, je predkladanie
žiadostí o NFP, ako aj príloh výhradne elektronickou formou. S tým súvisí aj
ďalší náš cieľ - dosiahnutie stavu, kedy budú predkladané (samozrejme
elektronicky) iba také prílohy, ktoré nemá k dispozícii žiadny subjekt štátnej
správy a ktoré sú naozaj nevyhnutné na posúdenie žiadosti. Prvé pilotné výzvy
s takto nastavenými podmienkami budú vyhlásené už v prvom polroku 2017.
Ďalším prijatím opatrením na poli zjednodušovania je zefektívnenie
dvojkolového systému posudzovania žiadostí. Po predložení stručne

vypracovaného projektového zámeru ho riadiaci orgán posúdi a zamietne také
zámery, ktoré by aj tak neboli vzhľadom na ich kvalitu schválené. Žiadateľ sa tým
vyhne zbytočným nákladom, sprevádzajúcim prípravu a predloženie žiadosti.
Za rovnako dôležité, ako pripraviť čo najjednoduchšie podmienky na
využívanie EŠIF považujeme poskytovanie informácií čo možno najširšej
verejnosti ako sa k týmto prostriedkom dostať, ako je ich možné využívať
a v neposlednom rade aj aké výsledky sme za tieto prostriedky dosiahli.
Informačná podpora žiadateľom je na regionálnom princípe poskytovaná
prostredníctvom informačno-poradenských centier na území jednotlivých
samosprávnych krajov, zriadených ÚPPVII v spolupráci partnermi. Do dnešného
dňa sa ÚPPVII podaril otvoriť IPC v 6 samosprávnych krajoch – Nitrianskom,
Trenčianskom, Trnavskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom, v najbližších
dňoch bude otvorené aj posledné IPC, v spolupráci s mestom Banská Bystrica.
Týmto krokom bude pokryté poskytovaním poradenstva celé územie Slovenskej
republiky s výnimkou Bratislavského kraja, kde priamo sídlia všetky riadiace
orgány operačných programov. Vyškolení zamestnanci IPC poradia záujemcom
kde môžu predložiť svoj projekt, aké podmienky musia spĺňať a v prípade
potreby pomôžu aj s napísaním žiadosti o NFP.
Významným nástrojom informovanosti verejnosti o využívaní EŠIF je webové
sídlo www.itms2014.sk, prevádzkované ÚPPVII. Na tejto jednej stránke sú
sústredené všetky plánované aj vyhlásené výzvy, všetky schválené aj
neschválené žiadosti a množstvo ďalších užitočných informácií. V druhom
polroku 2017 začneme na tejto stránke zverejňovať postupne všetky detailné
údaje o projektoch a žiadostiach, pri ktorých zverejňovanie nie je obmedzené
zákonom. Za zmienku stojí funkcionalita vyhľadávania podľa oblasti záujmu –
návštevník stránky zadá heslovité slovo alebo výraz, napr. zatepľovanie a systém

zobrazí operačný program, ktorý podporuje zatepľovanie a informáciu, či je pre
túto oblasť vyhlásená alebo plánovaná výzva.
Vo vzťahu k podnikateľom vydal ÚPPVII v spolupráci so SOPK brožúru
„Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020“, ktorú si odnesiete z dnešnej
konferencie. Publikácia prehľadným spôsobom informuje o možnostiach zapojenia sa do implementácie programového obdobia 2014 – 2020 pre
podnikateľov. Zároveň záujemcov zorientuje v procesoch a dôležitých termínoch
pri realizácii projektov, v kontrolných mechanizmoch a pravidlách financovania
a verejného obstarávania.
Na záver témy o eurofondoch by som Vás rád informoval, že v rámci nášho
predsedníctva boli vyjednané a schválené závery Rady EÚ, ktoré sú dôležitou
diplomatickou iniciatívou pri príprave programového obdobia po roku 2020.
Závery nám naznačujú, že by sa už mala začať odborná debata na úrovni EÚ
a členských štátov ako a v akej výške finančných prostriedkov sa bude realizovať
politika súdržnosti EÚ po roku 2020, nie o tom, či sa vôbec bude realizovať.
Ďalšiu tému, ktorú je vhodné na pôde SOPK spomenúť, je aktivovanie
elektronických schránok zo strany podnikateľských subjektov. Záväzný termín
na aktiváciu schránok bol na základe podnetu SOPK posunutý z 1.1.2017 na
30.6.2017. Dovoľujem si Vás aj na tomto fóre opätovne požiadať, aby ste si
aktiváciu schránok nenechávali na poslednú chvíľu. Termín 30.6.2017 je konečný
a nebude sa ďalej posúvať. Boli by sme ale veľmi radi, ak by ste elektronické
schránky začali vnímať ako jednoduchší, rýchlejší a lacnejší model komunikácie
so štátom, nie ako povinnosť, ktorú si musíte k tomuto termínu splniť.
Záverom by som Vám chcel popriať, aby rok 2017 bol pre Vás čo
najúspešnejší. Zdravé konkurenčné prostredie a podnikateľov vnímam ako
piliere trhovej ekonomiky. Na dnešnej konferencii budeme veľmi pozorne

počúvať Vaše príspevky, názory a problémy a aj na základe nich sa budeme snažiť
veľmi citlivo pripravovať a upravovať opatrenia a politiky štátu tak, aby ste sa
nerušene mohli venovať podnikaniu a aby ste štát vnímali ako svojho partnera,
nie ako nepriateľa, ktorý má negatívny dopad na podnikateľské prostredie.

