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Financovanie malých podnikov EÚ podporuje elektronický obchod a vyžaduje 
si teraz väčší dôraz na výkonnosť, konštatujú audítori EÚ  

Zo správy, ktorú dnes uverejnil Európsky dvor audítorov (EDA), vyplýva, že podpora z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRR) poskytovaná malým a stredným podnikom (MSP) v oblasti elektronického obchodu – 
nákup a predaj cez internet – prispieva k zvýšeniu dostupnosti podnikateľských služieb online. Nedostatky 
monitorovacích nástrojov Európskej komisie však znemožnili posúdiť, do akej miery podpora z EFRR prispela 
k dosiahnutiu vnútroštátnych cieľov a cieľov EÚ v oblasti informačných technológií (IKT) či k plneniu vlastných 
podnikateľských plánov MSP. Slabé výberové postupy členských štátov okrem toho znamenajú, že pri mnohých 
projektoch nie je pravdepodobné, že za vynaložené finančné prostriedky zabezpečia optimálnu hodnotu.  

„Elektronický obchod je stále obchod a obchod si vyžaduje plánovanie, jasné ciele a spôsoby ich merania“, uviedol Oskar 
Herics, člen EDA zodpovedný za túto správu. „Z projektov, ktoré sme kontrolovali, mnohé tieto prvky nemali. Komisia by 
mala zabezpečiť, aby členské štáty monitorovali skutočný dosah svojich grantov na rozvoj malých podnikov a vždy, keď je 
to možné, prepojili platby s výsledkami. Je dobré ocitnúť sa na informačnej superdiaľnici, ale musíme vedieť, kam ideme.“ 

Audítori EÚ zistili, že operačné programy (OP) členských štátov boli dobrým základom pre poskytovanie podpory MSP 
v oblasti elektronického obchodu, nie však na meranie výkonnosti. Riadiace orgány sa vo fáze výberu projektov aj ich 
monitorovania zamerali viac na využívanie peňazí (výstupy) ako na dosahovanie výsledkov. Celkovo MSP vykonávali 
projekty bez problémov, ale dosiahnuté výsledky neboli vždy zrejmé. Audítori preto Komisii odporúčajú: 

o zabezpečiť, aby od členských štátov dostávala konzistentné a spoľahlivé informácie o pokroku OP, a to nielen 
z finančného hľadiska, ale aj z hľadiska výkonnosti, s osobitným dôrazom na ukazovatele výsledkov a ciele; 

o vyžadovať, aby výberové kritériá a postupy zavedené členskými štátmi zabezpečili výber takých projektov, ktoré 
prinášajú maximálnu pridanú hodnotu z hľadiska podpory rozvoja elektronického obchodu v MSP a 
dosahovania cieľov Digitálnej agendy pre Európu (DAE); 

o od riadiacich orgánov členských štátov vyžadovať, aby zaviedli používanie riadiacich nástrojov na monitorovanie 
dosahu grantu na podnikateľský rozvoj podporených MSP. 

Komisia väčšinu odporúčaní akceptuje, ale pripúšťa, že prepojenie platieb z EFRR na elektronický obchod s výsledkami by 
bolo náročné. 
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Poznámky pre vydavateľov 

Elektronický obchod je nákup a predaj tovaru cez internet. Môže podporiť hospodársky rast, pomôcť 
rozvíjať jednotný trh a urýchliť európsku integráciu. Je nevyhnutný pre MSP, ktoré sa často pomaly 
prispôsobujú vývoju v IKT. Európska komisia podporuje elektronický obchod prostredníctvom svojej 
Digitálnej agendy pre Európu (DAE). Na podporu lepšieho využívania IKT v malých a stredných podnikoch 
boli z rozpočtu EÚ (z EFRR) od roku 2007 do roku 2013 vyčlenené 3 mld. EUR. Doteraz sa na projekty 
vyčlenilo len okolo 60 % týchto prostriedkov. 

DAE je jednou zo siedmich hlavných iniciatív v súčasnej stratégii Európa 2020 zameranej na rast a pracovné 
miesta. Okrem iného sa zameriava na zjednodušenie online a cezhraničných transakcií. Tri z 13 cieľov sa 
týkajú elektronického obchodu a jeden je osobitne zameraný na MSP, t. j. 33 % MSP by do roku 2015 malo 
predávať a nakupovať prostredníctvom internetu. Z poslednej hodnotiacej tabuľky digitálnej agendy 
vyplýva pomalý nárast počtu MSP predávajúcich a nakupujúcich online: z 12 % predávajúcich a 24 % 
nakupujúcich v roku 2009 na 14 % a 26 % v roku 2013. 

V tejto osobitnej správe (č. 20/2014) s názvom „Bola podpora v oblasti elektronického obchodu 
poskytnutá malým a stredným podnikom z EFRR účinná?“ sa skúma, či OP, vypracované členskými štátmi 
a schválené Komisiou, predstavovali dobrý základ pre účinnú podporu opatrení v oblasti elektronického 
obchodu zameraných na MSP, či riadiace orgány vybrali vhodné projekty v oblasti elektronického obchodu 
a náležite ich monitorovali a či sa vykonávali projekty v oblasti elektronického obchodu spolufinancované 
z EFRR úspešne a zabezpečili sa v rámci nich merateľné prínosy pre zapojené MSP. 

Audit bol zameraný na podporu poskytnutú z EFRR v programovom období 2007 – 2013 a vzťahoval sa na 
päť OP (30 projektov) z týchto štyroch členských štátov: Grécko („Digitálna konvergencia“), Taliansko 
(„Piemont“ a „Emilia-Romagna“), Poľsko („Inovačné hospodárstvo“) a Spojené kráľovstvo („Regióny 
Lowlands a Uplands v Škótsku“). Tieto členské štáty boli vybrané, pretože ich OP zahŕňali opatrenia 
súvisiace s elektronickým obchodom, a na základe rozpočtu prideleného na zavádzanie IKT v MSP a 
viazaných súm. Spolu bola na tieto krajiny z rozpočtu EFRR určeného na zavádzanie IKT v MSP vyčlenená 
suma 1,6 mld. EUR (51 %).  

Osobitné správy EDA sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú zistenia vybraných auditov osobitných 
rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia. 

Krátke video o tomto audite je dostupné na kanáli YouTube EDA: @EUauditorsECA. 

https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA/videos?sort=dd&shelf_id=0&view=0�

