Doložka vybraných vplyvov

1.  Základné údaje
Názov materiálu
Rámec na hodnotenie verejných investičných projektov v SR
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Charakter predkladaného materiálu
 S  Materiál nelegislatívnej povahy

 *  Materiál legislatívnej povahy 

 *  Transpozícia práva EÚ 
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok:    ....................
Ukončenie: ...................
Predpokladaný termín predloženia na MPK
máj 2017
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR
máj 2017

2.  Definícia problému
Alokácia zdrojov štátu vyžaduje hľadanie riešení, ktoré prinesú najvyššiu pridanú hodnotu za verejné peniaze. Jednotná metodika na hodnotenie nákladov a prínosov stanovuje požiadavky na vypracovanie štúdie realizovateľnosti významných projektov, aby bolo možné ich objektívne porovnanie pomocou analýzy nákladov a prínosov (CBA).
3.  Ciele a výsledný stav
Cieľom je zvýšiť transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných financií. Aplikáciou v praxi vznikne povinnosť predkladať všetky významné investičné projekty ministerstvu financií na posúdenie ekonomickej analýzy projektu a úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu na posúdenie súladu projektu so stratégiami štátu.
4.  Dotknuté subjekty
Ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a orgány verejnej správy.
5.  Alternatívne riešenia
Boli zvažované. Pokiaľ by neboli prijaté jednotné pravidlá tvorby CBA, pokračoval by súčasný trend, kedy rezorty vypracovávajú CBA s navzájom neporovnateľnými údajmi, čo preukázala najmä záverečná správa ÚHP Revízie výdavkov na dopravu (kap. 4.2) z októbra 2016.
6.  Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?         áno             ☒ nie 
7.  Transpozícia práva EÚ 
neaplikuje sa
8.  Preskúmanie účelnosti
neaplikuje sa




9.   Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
   z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy 
☒   pozitívne
   žiadne
   negatívne

☒   áno
   nie
   čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
   z toho vplyvy na MSP 
   pozitívne
☒   žiadne
   negatívne

   pozitívne
☒   žiadne
   negatívne
Sociálne vplyvy
   pozitívne
☒   žiadne
   negatívne
Vplyvy na životné prostredie
   pozitívne
☒   žiadne
   negatívne
Vplyvy na informatizáciu
☒   pozitívne
   žiadne
   negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho
  vplyvy služieb verejnej správy na občana
  vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
   pozitívne
☒   žiadne
   negatívne

   pozitívne
☒   žiadne
   negatívne

10.  Poznámky
Výdavky súvisiace s realizáciou navrhovaných systémových opatrení sú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov a počtu zamestnancov jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok. Pozitívny vplyv na rozpočet sa predpokladá v dôsledku prísnejšej predprojektovej prípravy dokumentácie projektov, avšak tento nie je možné vopred kvantifikovať. 
Očakávaný benefit pre podnikateľské prostredie je najmä v lepšej predvídateľnosti zákaziek na veľké verejné investície, keďže budú zverejnené závery analýz CBA. Samotná metodika hodnotenia investícií však neprináša priame finančné dopady na podnikateľské prostredie ani na malé a stredné podniky.
Očakávaný pozitívny vplyv na informatizáciu verejnej správy sa predpokladá vzhľadom na lepšiu koordináciu navrhovaných významných investičných projektov po dôslednom prehodnotení ich nákladov a prínosov metodikou CBA, avšak nie je možné tento efekt vyjadriť formou peňažného odhadu.
11.  Kontakt na spracovateľa
Generálna riaditeľka sekcie riadenia investícii Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, alena.sabelova@vicepremier.gov.sk, tel.: 02/2029 8003.
12.  Zdroje
(štatistiky, prieskumy, spolupráca s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky vychádzali
The Green Book, Appraisal and Evaluation in Central Government, HM Treasury, London
13.  Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom predbežného pripomienkového konania.


