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Sajtóközlemény 
Luxembourg, 2019. április 11. 

Az Európai Számvevőszék megvizsgálja a 
kkv-knak nyújtott uniós innovációs 
támogatást 

Az Európai Számvevőszék ellenőrzést végez a kis- és középvállalkozásoknak (kkv) nyújtott uniós 
innovációs támogatások rendszerére nézve, ideértve az induló innovatív vállalkozásokat (start-
up) is. A számvevők különösen a 2014-ben indított „kkv-eszköz” relevanciáját és 
eredményességét fogják értékelni. Megvizsgálják azt is, hogy az Európai Bizottság tekintetbe 
vette-e a nagy innovációs potenciállal rendelkező kkv-k előtt álló kihívásokat. 

Az európai kkv-k számára igen nehéznek mutatkozik a tudományos kutatásból származó 
innovációk kiaknázása. A jelentős kereskedelmi potenciállal rendelkező projektek túl gyakran 
elvéreznek az állami és magánfinanszírozás közötti kritikus ponton. E hiányosság orvoslására az 
Unió külön e célra létrehozta a kkv-eszközt, amely jelenleg már az Európai Innovációs Tanács 
kísérleti projektjének része.  

Az eszköz célja, hogy a kutatási eredmények magánszektor általi kereskedelmi hasznosításának 
ösztönzésével fejlessze és kiaknázza a kkv-k és az induló innovatív vállalkozások innovációs 
potenciálját, így segítve őket abban, hogy kutatási elképzeléseiket innovatív termékek vagy 
szolgáltatások formájában a piacra is eljuttassák. Az eszköz a 2014 és 2020 közötti időszakra 3 
milliárd eurós költségvetéssel bír, és a további beruházást segítő coaching, hálózatépítés és egyéb 
segítségnyújtás formájában is nyújt támogatást. 

Az Európai Számvevőszék a mai napon előzetest tett közzé a kkv-knak nyújtott uniós innovációs 
támogatásról. A Számvevőszék „ellenőrzési előzetesei” folyamatban lévő ellenőrzésekről 

https://www.eca.europa.eu/


2 

 HU 

nyújtanak tájékoztatást. Céljuk a vizsgált szakpolitika, illetve programok iránt érdeklődők 
tájékoztatása. 

„Ezzel az eszközzel az Unió azt az innovációs szakadékot kívánja áthidalni, amely számos kkv 
esetében a laboratóriumot elválasztja a piactól – nyilatkozta Alex Brenninkmeijer, az 
ellenőrzésért felelős számvevőszéki tag. – Ellenőrzésünk értékelni fogja az eszköz kialakítását és 
kezelését.” 

Az Európai Bizottságon belül a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság felel a kkv-eszköz 
szakpolitikai fejlesztéséért, míg végrehajtásáért a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME) 
felelős. 

Az ellenőrzés értékelni fogja, hogy a kkv-eszköz biztosítja-e a kkv-k számára a tervezett és elvárt 
innovációs támogatást. Számvevőink különösen azt vizsgálják meg, hogy: 

o a kkv-k igényeinek megfelelően alakították-e ki és követik-e nyomon a kkv-eszközt; 

o a Bizottság megfelelő intézkedésekkel reagált-e a nagy innovációs potenciállal rendelkező 
kkv-k előtt álló kihívásokra. 

 

A szerkesztők figyelmébe 

Az ellenőrzési jelentés közzétételére várhatóan 2019 végén kerül sor. 
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