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Pakliže by se vhodným způsobem posoudily specifické potřeby, financování EU
pro mikropodnikatele by mohlo být lépe zacíleno, tvrdí auditoři EU
Ze zprávy dnes zveřejněné Evropským účetním dvorem (EÚD) vyplývá, že existuje riziko, že financování EU určené
pro mikropodnikatele přiměřeně nezohledňuje jejich potřeby. Je to kvůli nedostatku posouzení specifických
potřeb, vhodných systémů na řízení rizika a také srovnatelných informací o realizačních nákladech.
„Zakládání mikropodniků a start-upů může být účinným nástrojem pro omezování vyloučení ze společnosti a pro boj
s nezaměstnaností. Mikropodniky však mají potíže s přístupem na konvenční úvěrový trh, což komplikuje vytváření nových
mikropodniků a také nárůst samostatně výdělečné činnosti. Pro řešení tohoto problému poskytuje EU granty či usnadňuje
přístup k financování prostřednictvím úvěrů a záruk. Posuzovali jsme, zda tyto programy vhodným způsobem řeší potřeby
evropských mikropodnikatelů. Zjistili jsme nedostatky týkající se fáze jejich programování a koncipování, ale také chybějící
dostatečné a spolehlivé informace o výkonnosti. To může mít dle našeho názoru negativní dopad na účinnosti finanční
podpory EU poskytované tomuto odvětví,“ uvedla Iliana Ivanova, členka EÚD odpovědná za tuto zprávu.
Auditoři EU přezkoumávali 27 částečně či plně dokončených projektů, které byly financovány z Evropského sociálního
fondu a z Evropského nástroje mikrofinancování Progress a které představovaly částku přibližně 1,2 miliardy EUR
vyplacenou v Německu, Řecku, Itálii, Polsku a Rumunsku. Provedli též průzkum mezi 18 řídicími orgány ve 14 členských
státech, které mají na starosti 22 operačních programů, s cílem získat dodatečné informace o zkušenostech těchto orgánů
s finanční podporou pro mikropodnikatele. Auditoři prověřovali, zda podpora zohledňuje skutečné potřeby
mikropodnikatelů a zda byly zavedeny spolehlivé systémy na vykazování výkonnosti. Rovněž přezkoumávali, zda jsou
k dispozici dostatečné informace o realizačních nákladech této finanční podpory.
Auditoři zjistili nedostatky v programování a koncepci finanční podpory z ESF a také skutečnost, že chybí dostatek
spolehlivých informací o výkonnosti. Kromě toho ani Evropská komise ani členské státy neměly srovnatelné informace
o administrativních nákladech za každý členský stát a za jednotlivé mechanismy financování. Celkově auditoři dospěli
k závěru, že tyto otázky mohou mít negativní dopad na účinnost finanční podpory EU pro mikropodnikatele.

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy přijaté Evropským účetním dvorem.
Plné znění této zprávy je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu.
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EÚD ve své zprávě přináší následující doporučení:
•
•
•
•

členské státy by měly při koncipování finančních nástrojů a přípravě operačních programů, které zahrnují podporu
EU pro mikropodnikatele, provádět důsledně posouzení potřeb,
Evropská komise by měla podmínit využívání finančních nástrojů ESF členskými státy existencí spolehlivých
systémů na řízení rizika,
Komise a členské státy by měly koncipovat opatření finanční podpory z ESF tak, aby tato opatření dosáhla na
nezaměstnané a zranitelné osoby,
Pro období do roku 2020 by měla Komise analyzovat realizační náklady příslušných grantů, úvěrů a záruk s cílem
zjistit jejich skutečnou úroveň a zjistit osvědčené postupy týkající se toho, jak lze tyto granty, úvěry a záruky
vyplácet za přiměřených nákladů.

Poznámka pro redaktory:
Mikrofinancování se obvykle týká částek nepřesahujících 25 000 EUR, přičemž často se jedná o částky nižší než 10 000 EUR.
Celková poptávka po této úrovni financování v členských státech EU se odhaduje na více než 12 miliard EUR. Příklady
uvedené ve zprávě zahrnují úvěr ve výši 5 000 EUR na rozšíření kiosku ve městě a 9 500 EUR na pomoc s vybudováním
dětského hřiště a obchodu s oděvy.
V této zvláštní zprávě (č. 8/2015) s názvem „Řeší finanční podpora z EU vhodným způsobem potřeby mikropodnikatelů?“
se posuzovalo, zda programování a koncepce podpory EU zohledňovaly skutečné potřeby mikropodnikatelů a zda byly
zavedeny spolehlivé systémy na vykazování výkonnosti. Účetní dvůr též zkoumal, zda jsou k dispozici dostatečné informace
o realizačních nákladech jednotlivých mechanismů financování EU určených na podporu mikropodnikatelů.
Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí zjištění vybraných auditů
konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení.
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