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Zdaniem unijnych kontrolerów „złożone ramy działania oraz
problemy związane z zarządzaniem” stanowią przeszkody
w działalności Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii
W swoim najnowszym sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdza, że złożone ramy operacyjne
oraz problemy związane z zarządzaniem ograniczyły skuteczność Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii
(EIT), ustanowionego w celu przybliżenia do siebie sfer edukacji, nauki i biznesu.
EIT, którego budżet na lata 2008–2020 wynosi 2,7 mld euro, ma na celu zacieśnianie współpracy pomiędzy
kreatywnymi i innowacyjnymi partnerami ze świata nauki, biznesu i środowisk akademickich. Instytut nie
finansuje bezpośrednio projektów, a zamiast tego udziela dotacji niezależnym partnerstwom nazywanym
wspólnotami wiedzy i innowacji (WWiI). Trzy WWiI ustanowione w 2010 r. przyciągnęły ponad 500 partnerów
z różnych dyscyplin, krajów i sektorów.
Kontrolerzy Trybunału zbadali, czy EIT jest skutecznym narzędziem wspierania innowacji w UE. Główne powody
ustanowienia EIT były co prawda dobrze uzasadnione, kontrolerzy stwierdzili jednak, że w działalności EIT należy
wprowadzić szereg ważnych zmian.
– Jeśli EIT ma odgrywać przełomową rolę w obszarze innowacji, jak pierwotnie zakładano, dla lepszego
wspierania potencjału innowacyjnego UE konieczne są istotne dostosowania ustawodawcze i operacyjne –
powiedział Alex Brenninkmeijer, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za to
sprawozdanie.
Kontrolerzy wykryli szereg uchybień w zakresie kluczowych koncepcji i procesów EIT.
•
•
•

Model finansowania obejmuje działania WWiI, które nie są finansowane przez EIT. Wprowadza to
niepotrzebne komplikacje i wnosi niewielką wartość dodaną lub nie wnosi jej wcale.
Ustalenia operacyjne istniejące pomiędzy EIT a WWiI, w szczególności dotyczące sposobu wypłacania
dotacji, nie są wystarczająco dostosowane do innowacji.
Stabilność finansowa WWiI jest wątpliwa. Przedsiębiorstwa nie są wystarczająco zaangażowane,
a wykazany przez WWiI dochód niepochodzący z EIT nie był znaczny.

Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie sprawozdania specjalnego przyjętego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.
Pełny tekst sprawozdania dostępny jest na stronie www.eca.europa.eu.

ECA Press

Mark Rogerson – Rzecznik
Tel.: +352 4398 47063 Tel. kom.: +352 691553063
Damijan Fišer – Urzędnik ds. kontaktów z prasą Tel.: +352 4398 45410 Tel. kom.: +352 621552224
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg
E-mail: press@eca.europa.eu
@EUAuditorsECA
eca.europa.eu

•

Wskaźniki efektywności działania oraz monitorowanie i sprawozdawczość nie zapewniają miarodajnego
obrazu rezultatów i oddziaływania.

Siedem lat po rozpoczęciu działalności EIT nadal nie jest w pełni operacyjnie niezależny od Komisji Europejskiej.
Zdaniem kontrolerów komplikuje to procesy decyzyjne w EIT. Duża rotacja personelu, w tym także na poziomie
kadry kierowniczej wyższego szczebla, hamuje rozwój strategii i ogranicza skuteczność EIT. Wbrew temu, co
planowano, EIT nie jest instytutem nastawionym na wywieranie oddziaływania. Przy dokonywaniu końcowej
płatności dotacji nie bierze się pod uwagę w należytym stopniu wyników WWiI. Przed 2015 r. EIT rzadko nie
akceptował kosztów z powodu braku wyników.
W następstwie swoich ustaleń kontrolerzy zalecają Komisji, aby przedłożyła Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie wniosek dotyczący zmiany podstawy prawnej w celu modyfikacji modelu finansowania z EIT. We
wniosku Komisja powinna zaproponować zniesienie niektórych warunków finansowania oraz podjęcie kroków
w celu zmniejszenia obciążenia partnerów WWiI pod względem sprawozdawczości operacyjnej i finansowej.
Kontrolerzy zalecili również EIT, aby:
•
•

•

wydłużył czas obowiązywania umów o udzielenie dotacji, tak aby obejmowały one okres dłuższy niż
jeden rok kalendarzowy, oraz dopilnował, by umowy te były zawierane przed podjęciem działań;
skoncentrował się na skutecznym oddziaływaniu poprzez dążenie do większej niezależności oraz
wykorzystywanie elastyczności prawodawstwa dotyczącego programu „Horyzont 2020”, przyjmowanie
szczegółowych przepisów dostosowanych do potrzeb partnerów WWiI i rozwiązywanie swoich
problemów kadrowych, tak aby móc stale monitorować efektywność WWiI;
opracował analizę oddziaływania i usprawnił monitorowanie i sprawozdawczość.

Sprawozdanie specjalne nr 4/2016 „Europejski Instytut Innowacji i Technologii musi zmodyfikować swoje
mechanizmy operacyjne oraz pewne elementy koncepcji w celu osiągnięcia spodziewanego oddziaływania” jest
dostępne w 23 językach urzędowych UE.
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