Doložka
vybraných vplyvov


A.1. Názov materiálu: Systém financovania a finančného riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 - 2014 
        Termín začatia a ukončenia PPK: 8.7.2011-5.8.2011  

A.2. Vplyvy:

 Pozitívne 
 Žiadne 
 Negatívne 
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

x

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

x

3. Sociálne vplyvy

x

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,



– sociálnu exklúziu,



– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť



4. Vplyvy na životné prostredie

x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x


 

A.3. Poznámky
 
      
A.4. Alternatívne riešenia
 

A.5. Stanovisko gestorov
Ministerstvo financií SR nemá pripomienky k doložke vybraných vplyvov z hľadiska vplyvov na informatizáciu spoločnosti.  




 
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?
Áno, a to využívaním webového sídla na zverejňovanie usmernení k riadeniu a finančnému riadeniu FM EHP a NFM (bod 3.1.1 a 3.1.3). Úroveň II.
(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.)

6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?
Nie
(Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)

Ľudia
 
6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?
Nie
(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)

6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?
Nie
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávacích aktivít.)

6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?
Nie
 
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačných aktivít.)

6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?
Nie
 
(Uveďte spôsob sprístupnenia digitálneho prostredia.)

Infraštruktúra
 
6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?
NKB eviduje žiadosti o poskytnutie NFP, pri ktorých bola uzatvorená zmluva so správcom programu/prijímateľom a samotné zmluvy a ich dodatky v informačnom systéme.
SP zabezpečuje existenciu systému na vedenie účtovníctva v elektronickej podobe pre každý projekt v rámci programu.
CO vedie účtovníctvo prostredníctvom informačného systému ISUF, riadi vývoj, aktualizácie ISUF a zabezpečuje integračné väzby komplexu systémov ISUF a Informačného systému Štátnej pokladnice.
Subjekty vykonávajúce vládny audit sú povinné zasielať správy sekcii auditu a kontroly MF SR, ktorá následne informuje CO prostredníctvom informačného systému CEDIS.
(Uveďte jeho funkciu.)

6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?
Nie
 
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)

6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?
Nie
 
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)

6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?
Nie
 
(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)

6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?
Nie
 
(Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT.)

6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?
Nie
 
(Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.)

 

Riadenie procesu informatizácie
 
6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?
Nie
 
(Uveďte popis zmien.)

Financovanie procesu informatizácie
 
6.14. Vyžaduje si proces informatizácie  finančné investície?
Nie
 
(Popíšte príslušnú úroveň financovania.)

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

 
 
 
 

