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Tisková zpráva 
Lucemburk 11. dubna 2019 

Auditoři prověřují podporu EU pro malé a 
střední podniky 

Evropský účetní dvůr provádí audit programu EU na podporu inovací malých a středních 
podniků, včetně začínajících podniků. Auditoři budou zejména posuzovat vhodnost a účinnost 
nástroje pro malé a střední podniky, který začal fungovat v roce 2014. Budou také zkoumat, zda 
se Evropská komise zabývala problémy, s nimiž se potýkají malé a střední podniky s vysokým 
inovačním potenciálem. 

Malé a střední podniky v Evropě velmi obtížně využívají inovace vzešlé z vědeckého výzkumu. 
Projekty s výraznými komerčními možnostmi příliš často neuspějí v rozhodující fázi přechodu od 
veřejného k soukromému financování. Aby tento přechod usnadnila, zřídila EU zvláštní „nástroj 
pro malé a střední podniky“, který je nyní součástí pilotního projektu Evropské rady pro inovace.  

Nástroj má rozvíjet a využívat inovační potenciál malých a středních podniků a začínajících 
podniků tím, že stimuluje komerční využití výsledků výzkumu. Pomáhá tak uvádět nápady 
z výzkumu na trh v podobě inovačních výrobků či služeb. Má rozpočet ve výši 3 miliardy EUR na 
období 2014–2020 a jeho součástí je též podpora v podobě osobního vedení, vytváření sítí a další 
pomoci s cílem aktivovat další investice. 

Auditoři dnes zveřejnili zprávu o připravovaném auditu podpory EU pro malé a střední podniky. 
Zprávy o připravovaném auditu informují o probíhajícím auditním úkolu. Slouží jako zdroj 
informací pro ty, kteří se zajímají o politiky nebo programy, jež jsou předmětem auditu. 

„EU chtěla tímto nástrojem překonat obtíže, s nimiž se mnoho malých a středních podniků potýká 
při uvádění inovací z laboratoře na trh,“ uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný za 
audit Alex Brenninkmeijer. „Při auditu budeme zjišťovat, zda byl nástroj dobře promyšlen a 
řízen.“ 

https://www.eca.europa.eu/
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V Evropské komisi odpovídá za vývoj nástroje pro malé a střední podniky Generální ředitelství pro 
výzkum a inovace a za jeho provádění je odpovědná Výkonná agentura pro malé a střední 
podniky (EASME). 

Během auditu budeme posuzovat, zda nástroj poskytuje zamýšlenou a očekávanou podporu pro 
malé a střední podniky. Auditoři budou především zkoumat, zda: 

o je nástroj pro malé a střední podniky náležitě koncipován a monitorován, aby řešil potřeby 
malých a středních podniků, 

o se Evropská komise vhodným způsobem zabývala problémy, před nimiž stojí malé a střední 
podniky s vysokým inovačním potenciálem. 

 

Poznámka pro redaktory 

Předpokládáme, že auditní zpráva bude vydána na konci roku 2019. 
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