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Съобщение за пресата 
Люксембург, 22 януари 2020 г. 

Инструментът за малките и средните 
предприятия подкрепя иновациите 
по ефективен начин, според 
одиторите на ЕС  

Инструментът за малките и средните предприятия (МСП) предоставя ефективна подкрепа 
за развитието на проекти в областта на иновациите, според нов доклад, публикуван от 
Европейската сметна палата. Над 5 000 проекта са получили финансова подкрепа, а 
„марката ЕС“ е помогнала на МСП да привлекат допълнителни инвестиции. Одиторите 
обаче посочват и области за подобрение, с оглед на създаването на Европейски съвет по 
иновациите (ЕСИ) през 2021 г. 

Европейската комисия започва да прилага инструмента за МСП през 2014 г., за да подкрепи 
иновациите в стартиращите, малките и средните предприятия. С общ бюджет от 3 млрд. 
евро за периода 2014—2020 г. той има за цел да запълни недостига от финансиране за 
иновации и да разшири търговското използване на резултатите от научните изследвания 
в частния сектор. С цел да проверят дали инструментът за МСП действително подкрепя 
иновациите на малките и средните предприятия одиторите провериха неговата концепция, 
управление и постигнатите от него резултати.  

Инструментът несъмнено предоставя полезна и ефективна подкрепа за МСП 
и стартиращите предприятия, заявяват одиторите. Освен това той добавя „марката ЕС“, 
която придава на проектите видимост и им помага да привлекат допълнителни инвестиции. 
Въпреки първоначалното забавяне, той също така осигурява достъп до услуги за ускоряване 
на развитието на предприятията, въпреки че използването им е слабо. Одиторите 
отбелязват също, че тези услуги не са насочени достатъчно конкретно към нуждите на 
бенефициентите.  
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„Подкрепата за авангардни иновации на МСП е от особено значение за подобряване на 
конкурентоспособността и работната заетост в ЕС и инструментът за МСП успя да 
привлече много иновативни предприятия“, посочи Алекс Бренинкмайер — членът на 
ЕСП, който отговаря за доклада. „Препоръките на ЕСП целят да насърчат Европейския 
съвет по иновациите да използва постигнатото от настоящия инструмент и да 
продължи да подобрява концепцията и подбора на проекти, както и да създава полезни 
взаимодействия с други финансови инструменти“. 

Одиторите констатират, че недостатъчно ясното определение на първоначалните цели на 
проекта и честите промени са довели до объркване сред основните участници 
и кандидатите. Някои от бенефициентите на средства от инструмента за МСП (ИМСП) са 
можели дапривлекат алтернативни инвестиции на пазара.  

Участието на МСП в инструмента варира силно между различните държави. Това се дължи 
отчасти на фактори извън контрола на Комисията, но също и на ограниченията в дейностите 
на Комисията за маркетинг и комуникация и различните нива на подкрепа от националните 
звена за контакт. 

В доклада на одиторите се посочва, че процедурите на Комисията за оценяване на 
подбраните проекти са се подобрили с течение на времето. По-специално одиторите 
изтъкват положителната промяна, въведена през 2018 г., която представлява „представяне 
на проекта“ пред жури. Тя спомага да бъдат подбрани най-добрите предложения, като 
ограничава влиянието на слабостите, присъщи на дистанционното оценяване. Въпреки това 
процесът на оценяване е затруднен от двойното предизвикателство, което представляват 
ограничените ресурси и големият брой повторно представени заявления за вече 
отхвърлени проекти.  

Още от самото начало една от целите на ИМСП е да се създадат връзки с други 
подпомагани от ЕС финансови инструменти, за да може да има различни форми за 
предоставяне на финансова помощ чрез възстановяване на разходите. Комисията обаче не 
е предприела достатъчно действия за създаването на такива връзки и не е изградила пълна 
представа за реалните нужди на МСП, отбелязват одиторите. Освен това информацията, 
събрана относно финансовите инструменти, все още е много ограничена и бенефициентите 
не са запознати с наличните финансови инструменти, подкрепяни от ЕС.  

Приемникът на ИМСП ще бъде част от Европейския съвет по иновациите в рамките на 
„Хоризонт Европа“ - новата програма за научни изследвания и иновации. Като се има 
предвид събраната информация, Сметната палата отправя няколко препоръки, и по-
специално: 

• да се запазят различни аспекти от концепцията на ИМСП; 
• да се подобри насочването към целевите бенефициенти и да се разшири 

географският обхват; 
• да се подобри подборът на проектите; 
• да се подобрят услугите за ускоряване на развитието на предприятията; и 
• да се създадат полезни взаимодействия с други финансови инструменти. 
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Бележки към редакторите  
Инструментът за МСП е част от рамковата програма за научноизследователски дейности 
„Хоризонт 2020“. Тя осигурява достъп до финансиране за МСП в държавите членки на ЕС 
и 16 асоциирани държави. По нея се предоставя безвъзмездна финансова помощ за МСП, 
която да ги подпомогне при разработването на проучване на осъществимостта (етап 1) 
и провеждането на научноизследователска и развойна дейност и пазарни изпитвания 
(етап 2), както и за предоставянето на услуги по професионални напътствия, наставничество 
или други услуги за ускоряване на развитието на предприятията (етап 3). Въпреки че 
отделните етапи са номерирани, не е необходимо участието на МСП в тях да става 
последователно. 
От 2018 г. ИМСП е включен в пилотния проект за Европейски съвет по иновациите. 

Специален доклад № 2/2020 „Инструментът за МСП в действие – ефективна и иновативна 
програма, изправена пред предизвикателства“ е публикуван на уебсайта на ЕСП 
(eca.europa.eu) на 23 официални езика на ЕС. 
Неотдавна Европейската сметна палата публикува допълнителни констатации относно 
финансовата подкрепа на ЕС за иновативни МСП в други свои доклади, например 
в специалните доклади относно гаранционния механизъм за МСП и рисковия капитал.  

Сметната палата представя своите специални доклади на Европейския парламент и на 
Съвета на ЕС, както и пред други заинтересовани страни, като националните парламенти, 
бизнеса и представители на гражданското общество. По-голямата част от препоръките, 
отправени от ЕСП в нейните доклади, се изпълняват. 
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