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Djelovanje Europskog instituta za inovacije i tehnologiju otežano je 
„složenim okvirom i problemima s upravljanjem”, poručuju revizori 
EU-a 

Djelotvornost Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), koji je osnovan s ciljem povezivanja 
obrazovanja, znanosti i poslovnog svijeta, umanjuju složeni operativni okvir i problemi s upravljanjem, stoji u 
novom izvješću Europskog revizorskog suda. 

S proračunom od 2,7 milijardi eura za razdoblje 2008. – 2020. EIT nastoji povezati kreativne i inovativne partnere 
iz akademske i istraživačke zajednice te poslovnog svijeta. EIT ne financira projekte izravno, već osigurava 
bespovratna sredstva za autonomna partnerstva poznata pod nazivom zajednice znanja i inovacija (ZZI). Tri ZZI-ja 
pokrenuta 2010. godine okupila su više od 500 partnera iz različitih disciplina, zemalja i sektora. 

Revizori su ispitali je li EIT bio djelotvoran instrument za poticanje inovacija u EU-u. Iako su glavni razlozi za 
osnivanje EIT-a dobro utemeljeni, revizori su zaključili da je potreban niz važnih promjena. 

„Ako EIT želi postati revolucionaran, inovativan institut kako je to u početku bilo zamišljeno, potrebne su bitne 
zakonodavne i operativne prilagodbe kako bi se u većoj mjeri potaknuo inovacijski potencijal EU-a”, istaknuo je 
Alex Brenninkmeijer, član Europskog revizorskog suda zadužen za ovo izvješće. 

Revizori su utvrdili nekoliko nedostataka u ključnim konceptima i postupcima EIT-a. 

• Modelom financiranja obuhvaćene su aktivnosti ZZI-jeva koje ne financira EIT. Time se nepotrebno 
povećava složenost, a stvara mala dodana vrijednost ili je uopće nema. 

• Praktični sporazumi između EIT-a i ZZI-jeva, posebice način isplate bespovratnih sredstava, nisu prikladni 
za poticanje inovacija. 

• Upitna je financijska održivost ZZI-jeva. Poduzeća nisu uključena u dovoljnoj mjeri, a prijavljeni prihodi 
ZZI-jeva koji ne potječu iz EIT-a neznatni su. 

• Pokazatelji uspješnosti te praćenje i izvješćivanje ne pružaju dovoljno informacija o rezultatima i 
učincima. 
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Sedam godina nakon osnutka EIT i dalje nije potpuno operativno neovisan o Europskoj komisiji. Time se otežava 
donošenje odluka na razini EIT-a, poručuju revizori. Razvoj strategija i učinkovitost EIT-a ograničeni su zbog 
čestih izmjena zaposlenika, među ostalim i na razini višeg rukovodstva. EIT nije institut usmjeren na učinak kako 
je bilo zamišljeno. Pri provedbi konačne isplate bespovratnih sredstava ne uzima se dovoljno u obzir uspješnost 
ZZI-jeva. Prije 2015. godine EIT je rijetko odbijao zahtjeve za nadoknadu troškova zbog nedostatne uspješnosti. 

Na temelju utvrđenih nalaza revizori su preporučili Komisiji da Europskom parlamentu i Vijeću predloži zakonske 
akte kojima bi se izmijenio model financiranja EIT-a. Komisija bi trebala predložiti da se određeni uvjeti 
financiranja ukinu te da se poduzmu koraci kako bi se umanjio teret operativnog i financijskog izvješćivanja koji 
snose partneri ZZI-jeva. Osim toga, revizori su preporučili EIT-u: 

• da produlji rok ugovora o bespovratnim sredstvima na razdoblje dulje od jedne kalendarske godine te da 
se pobrine da se ugovori o bespovratnim sredstvima zaključe prije početka aktivnosti 

• da se ponovno usmjeri na postizanje učinka zahtijevanjem veće autonomije i korištenjem fleksibilnosti 
zakonodavstva o programu Obzor 2020., donošenjem posebnih pravila prilagođenih potrebama partnera 
ZZI-jeva i rješavanjem problema u vezi s osobljem kako bi se omogućilo stalno praćenje uspješnosti 
ZZI-jeva te 

• da osmisli postupak analize temeljene na učinku i usavrši praćenje i izvješćivanje. 

 

Tematsko izvješće br. 4/2016 pod naslovom „Europski institut za inovacije i tehnologiju mora izmijeniti svoje 
mehanizme provedbe i elemente ustroja kako bi postigao očekivani učinak” dostupno je na 23 jezika EU-a. 

 


