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Съобщение за пресата 
Люксембург, 11 април 2019 г. 

Одиторите проверяват подкрепата на ЕС 
в областта на иновациите за малките и 
средни предприятия 

Европейската сметна палата провежда одит на схемата на ЕС за подпомагане в областта 
на иновациите за малките и средните предприятия (МСП), включително стартиращите 
предприятия. По-специално, одиторите ще оценят целесъобразността и ефективността на 
стартирания през 2014 г. Инструмент за МСП. Те ще проверят също така дали 
Европейската комисия се е справила с предизвикателствата, пред които са изправени 
МСП с голям потенциал за иновации. 

МСП в Европа са изправени пред големи трудности при използването на иновации от 
научни изследвания. Проекти със значителен търговски потенциал често се провалят на 
критичната точка между държавното и частното финансиране. За да преодолее този 
проблем, ЕС стартира специалния Инструмент за МСП, който понастоящем е част от 
пилотния проект на Европейския съвет по иновациите.  

Целта на инструмента е да развие и реализира иновационния потенциал на МСП и 
стартиращите предприятия чрез стимулиране на търговската реализация от страна на 
частния сектор на резултатите от научните изследвания, като по този начин им помогне да 
въведат на пазара идеите от научните изследвания под формата на иновативни продукти 
или услуги. Инструментът разполага с бюджет в размер на 3 млрд. евро за периода 2014—
2020 г. и включва и подпомагане под формата на професионални напътствия, изграждане 
на мрежи и друг вид помощ за привличане на допълнителни инвестиции. 

Сметната палата публикува днес документ за представяне на одита относно подкрепата за 
иновации, предоставяна на МСП от ЕС. Документите за представяне на одит разкриват 
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информация относно одитна задача, която е в процес на извършване. Те имат за цел да 
бъдат източник на информация за лицата, заинтересовани от конкретната политика или 
одитирани програми. 

„Чрез този инструмент ЕС иска да осигури липсващото за много МСП звено в 
иновациите между лабораторията и пазара“ , заяви Алекс Бренинкмайер, членът на 
Европейската сметна палата, който отговаря за извършването на одита. „Одитът на ЕСП 
ще направи оценка на качеството на концепцията и управлението на инструмента.“ 

В рамките на Европейската комисия Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ 
отговаря за развитието на политиката по отношение на Инструмента за МСП, а 
Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME) отговаря за неговото 
прилагане. 

Одитът ще оцени дали Инструментът за МСП предоставя планираната и очакваната 
подкрепа за иновации за МСП. По-конкретно, одиторите ще проверят дали: 

o Инструментът за МСП е добре разработен и дали е предмет на подходящ мониторинг, 
за да може да отговори на нуждите на МСП; 

o Комисията е предприела подходящи действия, за да се справи с предизвикателствата, 
пред които са изправени МСП с висок потенциал за иновации. 

 

Бележки към редакторите 

Очаква се одитният доклад по тази тема да бъде публикуван в края на 2019 г. 
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