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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2020 m. sausio 22 d. 

MVĮ priemone veiksmingai remiamos 
inovacijos, teigia ES auditoriai 

Remiantis nauja Europos Audito Rūmų ataskaita, MVĮ priemone teikiama veiksminga parama 
plėtojant inovacijų projektus. Finansuota daugiau kaip 5 000 projektų, o ES prekės ženklo 
kūrimas padėjo MVĮ pritraukti papildomų investicijų. Tačiau auditoriai taip pat nustatė 
tobulintinas sritis siekiant 2021 m. įsteigti Europos inovacijų tarybą. 

2014 m. Europos Komisija pradėjo taikyti MVĮ priemonę, kuria siekiama remti inovacijas 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse ir startuoliuose. Jos bendras 2014–2020 m. biudžetas – 
3 milijardai eurų, o jos tikslas – užpildyti inovacijų finansavimo spragą ir padidinti privačiojo 
sektoriaus mokslinių tyrimų rezultatų komercializaciją. Siekdami įvertinti, ar MVĮ priemone iš 
tikrųjų remiamos MVĮ inovacijos, auditoriai daugiausia dėmesio skyrė jos koncepcijai, valdymui ir 
išdirbiams.  

Ši priemonė aiškiai teikia naudingą ir veiksmingą paramą MVĮ ir startuoliams, teigia auditoriai. Be 
to, ji suteikia ES prekės ženklą, kuris projektams suteikia matomumo ir jiems padeda pritraukti 
papildomų investicijų. Nepaisant vėlyvos pradžios, ji taip pat suteikia galimybę naudotis verslo 
spartinimo paslaugomis, nors jomis naudojamasi nedaug. Be to, auditoriai pažymi, kad šios 
paslaugos nepakankamai pritaikytos paramos gavėjų poreikiams.  

„Parama MVĮ proveržio inovacijoms yra labai svarbi ES konkurencingumui ir darbo vietų kūrimui 
užtikrinti, o MVĮ priemonei pavyko pritraukti daug novatoriškų įmonių, – teigė už ataskaitą 
atsakingas Europos Audito Rūmų narys Alex Brenninkmeijer. – Mūsų rekomendacijomis 
siekiama užtikrinti, kad Europos inovacijų taryba galėtų remtis dabartinės priemonės sėkme, 
kartu toliau tobulinant koncepciją ir projektų atranką, taip pat kuriant sąveiką su kitomis 
finansinėmis priemonėmis.“ 

Auditoriai nustatė, kad dėl plačios priemonės pradinių tikslų apibrėžties ir dažnų pokyčių 
pagrindiniams dalyviams ir pareiškėjams kilo painiava. Kai kurie MVĮ priemonės paramos gavėjai 
tikriausiai galėjo rasti alternatyvų finansavimą rinkoje.  
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MVĮ dalyvavimas priemonėje įvairiose šalyse labai skiriasi. Taip yra iš dalies dėl veiksnių, kurių 
Komisija negali kontroliuoti, bet taip pat dėl Komisijos rinkodaros ir komunikacijos veiklos 
apribojimų ir skirtingų nacionalinių informacijos centrų paramos lygių. 

Auditoriai praneša, kad Komisijos projektų atrankos vertinimo procedūros laikui bėgant 
pagerėjo. Visų pirma jie išskiria teigiamą pokytį, kuris buvo įvestas 2018 m., kai projektai buvo 
pristatyti vertinimo komisijai. Tai padėjo nustatyti geriausius pasiūlymus sumažinant nuotoliniam 
vertinimui būdingus trūkumus. Vis dėlto vertinimo procese susiduriama su dvejopu iššūkiu – 
ribotais ištekliais ir dideliu pakartotinių nesėkmingų pasiūlymų skaičiumi.  

Nuo pat pradžių vienas iš MVĮ priemonės tikslų buvo sukurti sąsajas su ES remiamomis 
finansinėmis priemonėmis, kuriomis teikiamos įvairios kompensuotinos finansinės paramos 
formos. Tačiau Komisija ėmėsi mažai veiksmų, kad sukurtų tokias sąsajas, ir auditoriai pažymi, 
kad jos įžvalgos apie faktinius MVĮ finansinius poreikius yra ribotos. Be to, turima informacija 
apie finansines priemones tebėra pernelyg fragmentiška, o paramos gavėjai iš esmės nežino apie 
ES remiamas finansines priemones.  

MVĮ priemonę pakeisianti priemonė bus Europos inovacijų tarybos dalis pagal naująją mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programą „Europos horizontas“. Atsižvelgdami į tai, auditoriai teikia keletą 
rekomendacijų, visų pirma rekomendacijas dėl: 

• jos koncepcijos aspektų išsaugojimo; 
• orientavimosi į tinkamus paramos gavėjus, kartu plečiant geografinę aprėptį; 
• projektų atrankos gerinimo; 
• verslo spartinimo paslaugų gerinimo; 
• sąveikos su kitomis finansinėmis priemonėmis kūrimo. 

 

Pastabos leidėjams 
MVĮ priemonė yra bendrosios mokslinių tyrimų programos „Horizontas 2020“ dalis. Ja gali 
naudotis ES valstybių narių ir 16 asocijuotųjų šalių MVĮ. Pagal ją teikiamos dotacijos MVĮ, kad jos 
galėtų parengti galimybių studiją (1 etapas) ir atlikti MTTP ir rinkos testavimą (2 etapas), taip pat 
teikti konsultuojamojo ugdymo, kuravimo ar kitas verslo spartinimo paslaugas (3 etapas). Nors 
skirtingi etapai yra sunumeruoti, MVĮ priemonė nėra nuosekli. 
2018 m. MVĮ priemonė tapo Europos inovacijų tarybos bandomojo projekto dalimi. 

Specialioji ataskaita Nr. 02/2020 „Veikianti MVĮ priemonė. Veiksminga ir novatoriška programa, 
kurią įgyvendinant susiduriama su sunkumais“ paskelbta 23 ES kalbomis EAR interneto svetainėje 
(eca.europa.eu). 
EAR neseniai paskelbė papildomus nustatytus faktus dėl ES finansinės paramos novatoriškoms 
MVĮ kitose ataskaitose, pavyzdžiui, specialiosiose ataskaitose dėl MVĮ garantijų priemonės ir 
rizikos kapitalo.  

EAR pristato savo specialiąsias ataskaitas Europos Parlamentui ir ES Tarybai bei kitoms 
suinteresuotosioms šalims, kaip antai nacionaliniams parlamentams, pramonės 
suinteresuotiesiems subjektams ir pilietinės visuomenės atstovams. Didžioji dalis mūsų 
ataskaitose pateikiamų rekomendacijų yra praktiškai įgyvendinamos. 
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