Doložka
vybraných vplyvov


A.1. Názov materiálu: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky  
        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
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
Výšku vplyvu na verejné financie nie je možné explicitne určiť, nakoľko nie je možné určiť počet podporených investičných zámerov a ani formy a výšky požadovanej investičnej pomoci                  v budúcnosti.
Z doterajšieho hodnotenia vplyvov už poskytnutej investičnej pomoci možno konštatovať pozitívny, ako aj negatívny vplyv na verejné financie, pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, pozitívne sociálne vplyvy vytváraním nových pracovných miest.
 
      
A.4. Alternatívne riešenia
 

A.5. Stanovisko gestorov
 




Sociálne vplyvy -  vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť  a na zamestnanosť
 
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.  
Pozitívny zamestnávaním ľudí, zároveň bude mať aj pozitívny vplyv na hospodárenie dotknutých domácností.
Kvantifikujte: 
 
- 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.
Realizáciou investičného zámeru bude zabezpečený pravidelný príjem pre daných zamestnancov, čo bude mať pozitívny vplyv aj na prístup k zdrojom, tovarom a službám. 

4.3.  Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:
 Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.
 
 Bez vplyvu.
 

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 ?
Vzhľadom na nové nastavenie výšky maximálnej podpory na vytvorenie pracovného miesta sa predpokladá pozitívny vplyv vytváraním a zlepšovaním podmienok pre vznik nových pracovných miest v okresoch 
s vysokou mierou nezamestnanosti.


