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Persbericht 
Luxemburg, 11 april 2019 

Controleurs onderzoeken EU-steun voor 
innovatie voor kmo's 

De Europese Rekenkamer verricht een controle van de EU-innovatiesteunregeling voor kleine 
en middelgrote ondernemingen (kmo’s), met inbegrip van start-ups. De controleurs zullen met 
name het belang en de doeltreffendheid beoordelen van het 'kmo-instrument’, dat in 2014 van 
start ging. Zij zullen ook onderzoeken of de Europese Commissie de uitdagingen heeft 
aangepakt waar kmo’s met een sterk innovatiepotentieel voor staan. 

Kmo’s in Europa ondervinden grote problemen bij het gebruikmaken van innovaties die 
voortvloeien uit wetenschappelijk onderzoek. Projecten met een groot commercieel potentieel 
schieten vaak tekort in de cruciale fase tussen openbare en particuliere financiering. Om dit 
probleem aan te pakken, heeft de EU het speciale kmo-instrument ingesteld dat nu deel uitmaakt 
van het proefproject van de Europese Innovatieraad.  

Het doel van dit instrument is het innovatiepotentieel van kmo’s en start-ups te ontwikkelen en 
te exploiteren door het stimuleren van de commercialisering van onderzoeksresultaten in de 
particuliere sector, en hen daardoor te helpen bij het vermarkten van onderzoeksideeën in de 
vorm van innovatieve producten of diensten. Het beschikt over een begroting van 3 miljard EUR 
in de periode 2014-2020 en omvat ook steun in de vorm van coaching, netwerkvorming en 
andere bijstand om verdere investeringen te helpen stimuleren. 

De controleurs hebben vandaag een vooruitblik op de controle van EU-innovatiesteun voor kmo’s 
gepubliceerd. Een vooruitblik op de controle verschaft informatie over een lopende controletaak. 
Dergelijke documenten zijn bedoeld als bron van informatie voor degenen die geïnteresseerd zijn 
in het gecontroleerde beleid of de gecontroleerde programma’s. 

“Met dit instrument wilde de EU de innovatiekloof tussen laboratorium en markt dichten waar 
veel kmo’s mee worden geconfronteerd”, aldus Alex Brenninkmeijer, het lid van de Europese 
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Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle. “In het kader van onze controle zal worden 
beoordeeld hoe doordacht dit instrument was en hoe goed het werd beheerd.” 

Binnen de Europese Commissie is het directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie 
verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling inzake het kmo-instrument, terwijl het Uitvoerend 
Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME) belast is met de uitvoering 
ervan. 

Bij de controle zal worden beoordeeld of het 'kmo-instrument’ de beoogde en verwachte 
innovatiesteun voor kmo’s oplevert. De controleurs zullen met name onderzoeken of: 

o het 'kmo-instrument’ qua opzet en monitoring goed voorziet in de behoeften van kmo’s; 

o de Commissie passende maatregelen heeft genomen om de uitdagingen het hoofd te 
bieden waarmee kmo’s met een sterk innovatiepotentieel worden geconfronteerd. 

 

Noot voor de redactie 

Het controleverslag wordt naar verwachting eind 2019 gepubliceerd. 
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