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Cieľom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body osobitnej správy prijatej Európskym dvorom audítorov. 
Úplné znenie správy je k dispozícii na internetovej stránke www.eca.europa.eu. 
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„Financovanie EÚ pre mikropodnikateľov by mohlo byť lepšie zacielené, ak by 
sa náležite posudzovali konkrétne potreby, hovoria audítori EÚ 
 
Zo správy, ktorú dnes uverejnil Európsky dvor audítorov (EDA), vyplýva, že financovanie EÚ pre 
mikropodnikateľov nerieši primerane ich potreby pre chýbajúce posúdenia konkrétnych potrieb, náležité systémy 
riadenia rizík a komparatívne informácie o nákladoch na vykonávanie.  
 
„Vytváranie mikropodnikov a začínajúcich podnikov by mohlo byť účinným nástrojom na zníženie vylúčenia 
a nezamestnanosti. Mikropodnikatelia však majú ťažkosti s prístupom k tradičnému trhu s úvermi, čo brzdí vytváranie 
nových mikropodnikov a rast samostatnej zárobkovej činnosti. S cieľom riešiť tento problém EÚ poskytuje granty či 
uľahčuje prístup k financovaniu prostredníctvom úverov a záruk. Posúdili sme, či tieto programy riešia primerane potreby 
európskych mikropodnikateľov. Zistili sme nedostatky týkajúce sa fázy plánovania a koncepcie a chýbajúce dostatočné 
a spoľahlivé informácie o výkonnosti, čo môže mať podľa nášho názoru negatívny dosah na účinnosť finančnej podpory EÚ 
poskytovanej tomuto sektoru,“ uviedla Iliana Ivanova, členka EDA zodpovedná za túto správu.   
 
Audítori EÚ preskúmali 27 čiastočne alebo úplne dokončených projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu 
a Európskeho nástroja mikrofinancovania Progress, predstavujúcich približne 1,2 mld. EUR vyplatených Nemecku, Grécku, 
Taliansku, Poľsku a Rumunsku. Okrem toho uskutočnili prieskum 18 riadiacich orgánov v 14 členských štátoch 
zodpovedných za 22 operačných programov ESF s cieľom zhromaždiť dodatočné informácie o ich skúsenostiach 
s finančnou podporou pre mikropodnikateľov. Audítori preskúmali, či podpora riešila skutočné potreby mikropodnikateľov 
a či boli zavedené dôkladné systémy predkladania správ. Taktiež preskúmali, či sú k dispozícii dostatočné informácie 
o nákladoch na vykonávanie finančnej podpory.  
 
Audítori zistili nedostatky v plánovaní a koncepcii finančnej podpory ESF a chýbajúce dostatočné a spoľahlivé 
monitorovanie výkonnosti. Okrem toho ani Európska komisia, ani členské štáty nemali komparatívne informácie 
o administratívnych nákladoch za jednotlivé členské štáty a jednotlivé mechanizmy financovania. Vo všeobecnosti audítori 
zastávajú názor, že tieto záležitosti môžu mať negatívny dosah na účinnosť finančnej podpory EÚ pre mikropodnikateľov. 
 
V tejto správe EDA odporúča, aby: 
 

• členské štáty vykonali posúdenie potrieb pri navrhovaní finančných nástrojov a vypracúvaní operačných 
programov, ktoré zahŕňajú finančnú podporu EÚ pre mikropodnikateľov; 

• Európska komisia podmieňovala využívanie finančných nástrojov ESF členskými štátmi existenciou dôkladného 
systému riadenia rizík; 

• Komisia a členské štáty navrhli opatrenia finančnej podpory ESF zamerané na nezamestnaných a zraniteľné osoby; 
• v programovom období do roku 2020 Komisia vykonala analýzu nákladov na vykonávanie rôznych grantov, úverov 

a záruk s cieľom stanoviť ich skutočnú výšku a určiť „osvedčené postupy“, ako ich možno uvoľniť za primerané 
náklady. 

http://www.eca.europa.eu/�
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Poznámka pre vydavateľov: 
 
Mikrofinancovanie sa zvyčajne poskytuje v sumách pod 25 000 EUR a často nižších než 10 000 EUR. Celková požiadavka po 
tejto miere financovania v členských štátoch EÚ sa odhaduje na viac než 12 mld. EUR. Príklady uvedené v tejto správe 
zahŕňajú 5 000 EUR poskytnutých na rozšírenie kiosku v meste a 9 500 EUR na pomoc so zriadením ihriska pre deti 
a obchodu s oblečením. 
 
V tejto osobitnej správe (č. 8/2015) s názvom „Riešia sa finančnou podporou EÚ potreby mikropodnikateľov primerane?“ 
sa posúdilo, či plánovanie a koncepcia podpory EÚ riešili skutočné potreby mikropodnikateľov a či boli zavedené dôkladné 
systémy predkladania správ. Okrem toho Dvor audítorov preskúmal, či sú k dispozícii dostatočné informácie o nákladoch 
na vykonávanie rôznych mechanizmov financovania EÚ, ktorými sa podporujú mikropodnikatelia. 
 
Osobitné správy Európskeho dvora audítorov (EDA) sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú výsledky vybraných 
auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia. 

 


