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Európsky inovačný a technologický inštitút obmedzoval 
„komplexný operačný rámec a problémy s riadením“, konštatujú 
audítori EÚ 

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov bráni účinnosti Európskeho inovačného a technologického 
inštitútu (EIT), zriadeného na prepojenie svetov vzdelávania, vedy a podnikania, komplexný operačný rámec 
a problémy s riadením.  

EIT s rozpočtom vo výške 2,7 mld. EUR na obdobie 2008 – 2020 má za cieľ prepojiť kreatívnych a inovatívnych 
partnerov z akademickej obce, oblasti výskumu a podnikania. Namiesto priameho financovania projektov 
poskytuje granty nezávislým partnerstvám tzv. znalostným a inovačným spoločenstvám (ZIS). Tri znalostné 
a inovačné spoločenstvá zriadené v roku 2010 zahŕňajú vyše 500 partnerov z rôznych disciplín, krajín a sektorov. 

Audítori skúmali, či je EIT účinný nástroj na podporu inovácií v EÚ. Hoci hlavné dôvody na zriadenie inštitútu boli 
náležite podložené, dospeli k záveru, že sú potrebné významné zmeny. 

„Ak sa EIT chce stať prelomovým inovačným inštitútom, ako bolo pôvodným zámerom, je potrebné vykonať 
výrazné legislatívne a operačné úpravy, ktoré lepšie pomôžu realizovať inovačný potenciál EÚ“, uviedol Alex 
Brenninkmeijer, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. 

Audítori zistili viaceré nedostatky v kľúčových pojmoch a procesoch EIT. 

• Model financovania EIT zahŕňa činnosti ZIS, ktoré nie sú financované EIT, čo je zbytočne komplikované 
a má malú alebo žiadnu pridanú hodnotu. 

• Praktické opatrenia medzi EIT a ZIS nie sú prispôsobené inovácii, najmä spôsob vyplácania grantov. 
• Finančná udržateľnosť ZIS je sporná. Podniky nie sú dostatočne zapojené do činností a deklarované 

príjmy ZIS, ktoré nepochádzajú z EIT, nie sú veľké. 
• Ukazovatele výkonnosti a monitorovanie a podávanie správ neposkytujú informatívny obraz 

o výsledkoch a vplyvoch. 

EIT po siedmich rokoch od svojho založenia ešte stále nie je úplne operačne nezávislý od Európskej komisie. Táto 
skutočnosť obmedzuje jeho rozhodovanie, tvrdia audítori. Vysoká fluktuácia zamestnancov aj na úrovni vyššieho 
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manažmentu obmedzuje vytváranie stratégií a účinnosť EIT. EIT nie je inštitúcia zameraná na dosah, ako to bolo 
naplánované. Výkonnosť ZIS sa dostatočne nezohľadňuje pri spracúvaní konečnej platby na grant. EIT do roku 
2015 len zriedkavo zamietol platby pre nedostatok výkonnosti. 

Na základe svojich zistení audítori odporúčajú, aby Komisia navrhla Európskemu parlamentu a Rade zmeniť 
model financovania EIT. Mala by navrhnúť odstránenie určitých podmienok financovania a prijatie krokov 
na zmiernenie zaťaženia partnerov ZIS, pokiaľ ide o operačné podávanie správ a finančné výkazníctvo. 
Odporúčajú tiež, aby samotný EIT: 

• rozšíril svoju dohodu o grante, aby zahŕňala dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, a zabezpečil, 
aby sa dohody o grante uzatvárali pred začatím činnosti;  

• opätovne sa zameral na dosah a snažil sa o väčšiu samostatnosť a o využívanie flexibility právneho 
základu programu Horizont 2020, prijal osobitné pravidlá prispôsobené potrebám partnerov ZIS a vyriešil 
svoje problémy týkajúce sa zamestnancov, aby mohol priebežne monitorovať výkonnosť ZIS; 

• vypracoval analýzu založenú na dosahu a zefektívnil svoje monitorovanie a predkladanie správ. 

 

Osobitná správa č. 4/2016 „Európsky inovačný a technologický inštitút musí zmeniť svoje mechanizmy 
vykonávania a niektoré prvky svojej koncepcie na dosiahnutie očakávaného dosahu“ je dostupná v 23 jazykoch 
EÚ. 

 


