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Evropský inovační a technologický institut je omezován „složitým
rámcem a problémy s řízením“, říkají auditoři
Účinnost Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), zřízeného s cílem propojit svět vzdělávání,
vědy a podnikání, omezuje složitý provozní rámec a problémy s řízením, uvádí nová zpráva Evropského účetního
dvora.
S rozpočtem 2,7 miliardy EUR na období 2008–2013 chce EIT zapojit do spolupráce kreativní a inovativní
partnery z akademického prostředí, výzkumu a podnikatelské sféry. EIT nefinancuje jednotlivé projekty přímo,
ale poskytuje granty autonomním partnerstvím označovaným jako znalostní a inovační společenství. Tři znalostní
a inovační společenství, která zahájila činnost v roce 2010, zahrnují více než 500 partnerů z nejrůznějších
disciplín, zemí a odvětví.
Auditoři zkoumali, zda je EIT účinným nástrojem na podporu inovací v EU. Dospěli k závěru, že i když byly hlavní
důvody pro zřízení institutu náležitě opodstatněné, ještě je potřeba provést řadu změn.
„Pokud se EIT chce stát průlomovým inovačním institutem, jak bylo původním záměrem, je nutné provést výrazné
legislativní a provozní úpravy, které lépe podpoří inovační potenciál Evropy,“ řekl Alex Brenninkmeijer, člen
Evropského účetního dvora odpovědný za tuto zprávu.
Auditoři zjistili v pojetí klíčových prvků a provozních procesů EIT několik nedostatků.
•
•
•
•

Model financování zahrnuje činnosti znalostních a inovačních společenství, které nejsou EIT financovány.
To je zbytečně složité a přináší to jen malou, případně vůbec žádnou přidanou hodnotu.
Praktická ujednání mezi EIT a znalostními a inovačními společenstvími, zejména mechanismus
poskytování grantů, jsou špatně přizpůsobena oblasti inovací.
Finanční udržitelnost znalostních a inovačních společenství není jistá. Na činnostech společenství se
dostatečně nepodílejí podniky a příjmy, které společenství vykázala a které neplynou z EIT, nejsou nijak
velké.
Ukazatele výkonnosti, monitorování a vykazování nedávají jasnou představu o výsledcích a dopadech.

EIT není ani sedm let po svém vzniku provozně nezávislý na Evropské komisi. Podle auditorů tato skutečnost
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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komplikuje jeho rozhodování. Vysoká fluktuace zaměstnanců, včetně osob v užším vedení, omezuje jak rozvíjení
strategií, tak efektivnost EIT. EIT se nestal institutem orientovaným na dopad své činnosti, jak byl původní záměr.
Při závěrečné platbě grantu se dostatečně nepřihlíží k výkonnosti znalostních a inovačních společenství. Před
rokem 2015 se málokdy stalo, že by EIT zamítl náklady na základě nedostatečné výkonnosti.
Vzhledem ke svým zjištěním auditoři doporučují, aby Komise Evropskému parlamentu a Radě navrhla změnou
právních předpisů revidovat model financování EIT. Měla by navrhnout zrušení některých podmínek financování
a přijetí opatření, která by pro partnery znalostních a inovačních společenství snížila zátěž spojenou s provozním
a finančním vykazováním. Dále auditoři doporučili samotnému EIT:
•
•

•

upravit grantové dohody tak, aby se vztahovaly na delší období než kalendářní rok, a zajistit, aby se
uzavíraly před zahájením činností,
orientovat se na dopad a za tímto účelem usilovat o větší autonomii a využít flexibilitu, kterou umožňuje
právní základ programu Horizont 2020, přijmout specifická pravidla přizpůsobená potřebám partnerů
znalostních a inovačních společenství a vyřešit problémy s nedostatkem zaměstnanců, aby EIT mohl
průběžně sledovat výkonnost společenství,
vypracovat analýzu zaměřenou na dopad a zefektivnit monitorování a vykazování.

Zvláštní zpráva č. 4/2016 „Evropský inovační a technologický institut musí upravit své realizační mechanismy
a některé prvky své koncepce, aby dosáhl očekávaného dopadu“ je k dispozici ve 23 jazycích EU.
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