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Po besedah revizorjev EU Evropski inštitut za inovacije in 
tehnologijo ovirajo zapleten operativni okvir in problemi z 
upravljanjem 

Glede na novo poročilo Evropskega računskega sodišča uspešnost Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo, ki je bil ustanovljen, zato da bi združeval izobraževalno, znanstveno in poslovno področje, ovirajo 
zapleten operativni okvir in problemi z upravljanjem. 

Cilj inštituta, katerega proračun za obdobje 2008–2020 znaša 2,7 milijarde EUR, je združiti ustvarjalne in 
inovativne partnerje iz akademskega, raziskovalnega in poslovnega sveta. Inštitut ne financira neposredno 
posameznih projektov, ampak zagotavlja nepovratna sredstva za neodvisna partnerstva, imenovana skupnosti 
znanja in inovacij. Tri skupnosti znanja in inovacij, ki so bile vzpostavljene leta 2010, vključujejo več kot 500 
partnerjev iz različnih strok, sektorjev in držav. 

Revizorji so preučili, ali je Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo uspešno orodje za spodbujanje inovacij v 
EU. Ugotovili so, da so bili glavni razlogi za ustanovitev inštituta utemeljeni, vendar je potrebnih več pomembnih 
sprememb. 

„Če naj Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo postane revolucionaren inovativen inštitut, kot je bilo prvotno 
zamišljeno, so potrebne velike zakonske in operativne prilagoditve, da bo bolje spodbujal inovacijski potencial 
EU,” je izjavil član Evropskega računskega sodišča Alex Brenninkmeijer, pristojen za to poročilo. 

Revizorji so pri ključnih konceptih in procesih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo odkrili več slabosti. 

• Model financiranja vključuje dejavnosti skupnosti znanja in inovacij, ki jih inštitut ne financira. Model je 
po nepotrebnem zapleten in prinaša le malo ali sploh nobene dodane vrednosti. 

• Praktične ureditve za sodelovanje med inštitutom ter skupnostmi znanja in inovacij, in sicer zlasti način 
izplačevanja nepovratnih sredstev, niso najprimernejše za inovacije. 

• Finančna vzdržnost skupnosti znanja in inovacij je vprašljiva. Podjetja niso dovolj vključena, prijavljeni 
prihodek skupnosti znanja in inovacij, ki ne izvira iz inštituta, pa je nepomemben. 
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• Kazalniki uspešnosti ter procesi spremljanja in poročanja ne dajejo izčrpne slike o rezultatih in učinkih. 

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo sedem let po vzpostavitvi operativno še vedno ni popolnoma 
neodvisen od Evropske komisije. Po besedah revizorjev to ovira njegovo sprejemanje odločitev. Veliko 
menjavanje zaposlenih, vključno z visokimi poslovodnimi delavci, omejuje pripravo strategij in učinkovitost 
inštituta. Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo ni inštitut, usmerjen k učinkom, kot je bilo zamišljeno. 
Uspešnost skupnosti znanja in inovacij se pri obdelavi končnega izplačila nepovratnih sredstev ne upošteva 
dovolj. Inštitut je pred letom 2015 le redko zavrnil stroške na podlagi nezadostne uspešnosti. 

Revizorji na podlagi svojih ugotovitev priporočajo, naj Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga 
zakonodajo, s katero se bo spremenil model financiranja inštituta. Predlagati bi morala odpravo nekaterih 
pogojev za financiranje in ukrepe za zmanjšanje obremenitve partnerjev skupnosti znanja in inovacij z 
operativnim in finančnim poročanjem. Poleg tega inštitutu priporočajo, naj: 

• podaljša veljavnost sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev na več kot leto dni ter zagotovi, da 
bodo sklenjeni pred začetkom dejavnosti; 

• se osredotoči na doseganje učinka tako, da si bo prizadeval za večjo neodvisnost in izkoristil prožnost, ki 
jo ponuja zakonodaja v zvezi s programom Obzorje 2020, sprejel posebna pravila, prilagojena potrebam 
partnerjev skupnosti znanja in inovacij, ter razrešil svoje kadrovske težave, da bi bil zmožen neprekinjeno 
spremljati uspešnost skupnosti znanja in inovacij; 

• pripravi analizo, ki bo temeljila na učinku, in racionalizira svoje procese spremljanja in poročanja. 

 

Posebno poročilo št. 4/2016 Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo mora spremeniti svoje izvedbene 
mehanizme in elemente svoje zasnove, da bi dosegel pričakovani učinek je na voljo v 23 jezikih EU. 

 


