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MVU instruments efektīvi atbalsta 
inovāciju, secina revidenti  

Jaunajā Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā teikts, ka MVU instruments sniedz efektīvu atbalstu 
inovācijas projektu izstrādei. Ir finansēti vairāk nekā 5000 projektu, un ES zīmola izmantošana ir 
palīdzējusi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem piesaistīt papildu ieguldījumu. Tomēr revidenti 
konstatēja arī uzlabojamas jomas nolūkā 2021. gadā izveidot Eiropas Inovācijas padomi. 

Eiropas Komisija 2014. gadā izveidoja MVU instrumentu, lai atbalstītu inovāciju mazos un vidējos 
uzņēmumos un jaunuzņēmumos. Tā kopējais budžets 2014.–2020. gadam ir 3 miljardi EUR, un tā 
mērķis ir iegūt inovācijai trūkstošo finansējumu un privātajā sektorā palielināt pētniecības 
rezultātu komercializāciju. Lai novērtētu, vai MVU instruments patiešām atbalsta mazo un vidējo 
uzņēmumu inovāciju, revidentu uzmanība bija vērsta uz tā izstrādi, pārvaldību un tiešajiem 
rezultātiem.  

Revidenti secina, ka instruments nenoliedzami piedāvā noderīgu un efektīvu atbalstu mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem un jaunuzņēmumiem. Turklāt tas dod iespēju izmantot ES zīmolu, kas 
piešķir projektiem redzamību un palīdz tiem piesaistīt papildu ieguldījumu. Neraugoties uz vēlu 
sākumu, tas arī nodrošina piekļuvi uzņēmējdarbības paātrināšanas pakalpojumiem, kaut gan to 
apguve ir bijusi lēna. Tomēr revidenti atzīmē, ka šie pakalpojumi nav pietiekami pielāgoti 
saņēmēju vajadzībām.  

“Atbalsts radikālai inovācijai, kas notiek ar MVU starpniecību, ir ļoti svarīgs ES konkurētspējai un 
darbavietām, un MVU instrumentam ir izdevies piesaistīt daudzus inovatīvus uzņēmumus,” sacīja 
par šo ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Alex Brenninkmeijer. “Mūsu 
ieteikumu mērķis ir nodrošināt, lai Eiropas Inovācijas padomi varētu izveidot uz sekmīga 
pašreizējā instrumenta pamata, vēl vairāk pilnveidojot izstrādi un projektu atlasi, kā arī radot 
sinerģijas ar citiem finanšu instrumentiem”. 

Revidenti secināja, ka instrumenta sākotnējo mērķu plašā definīcija kopā ar biežajām izmaiņām ir 
samulsinājusi galvenos dalībniekus un pieteikumu iesniedzējus. Iespējams, ka daži 
MVU instrumenta saņēmēji tirgū būtu varējuši atrast alternatīvu finansējumu.  
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MVU dalība instrumentā dažādās valstīs būtiski atšķiras. Daļēji to nosaka faktori, kas ir ārpus 
Komisijas kontroles, taču dažkārt tā iemesls ir ierobežotie tirgvedības un komunikācijas pasākumi, 
ko veic Komisija, un atšķirīgais atbalsta līmenis, ko piedāvā valstu kontaktpunkti. 

Revidenti ziņo, ka Komisijas vērtēšanas procedūras projektu atlasei laika gaitā ir uzlabotas. Īpaši 
viņi uzsver 2018. gadā ieviestās pozitīvās pārmaiņas, kas paredz projektus prezentēt žūrijai. Tas ir 
palīdzējis apzināt labākos priekšlikumus un samazināt attālinātajai vērtēšanai raksturīgos 
trūkumus. Tomēr vērtēšanas process sastopas ar divējām problēmām: resursi ir ierobežoti un 
daudzi nesekmīgie priekšlikumi tiek iesniegti atkārtoti.  

Viens no MVU instrumenta mērķiem kopš tā darbības uzsākšanas ir bijis veidot saiknes 
ar ES atbalstītajiem finanšu instrumentiem, kuri sniedz dažādu veidu atlīdzināmu finanšu atbalstu. 
Tomēr Komisija nav darījusi īpaši daudz, lai izveidotu šādas saiknes, un revidenti piezīmē, ka tās 
izpratne par MVU faktiskajām finansiālajām vajadzībām ir diezgan ierobežota. Turklāt par finanšu 
instrumentiem pieejamā informācija joprojām ir pārāk fragmentēta, un saņēmēji lielākoties nav 
informēti par ES atbalstītajiem finanšu instrumentiem.  

MVU instrumentu daļēji turpinās Eiropas Inovācijas padome, kas tiks izveidota saskaņā jauno 
pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”. Šajā kontekstā revidenti ir 
sagatavojuši vairākus ieteikumus uzlabojumiem, lai 

• saglabātu tās izstrādes aspektus; 
• atbalstu adresētu pareizajiem saņēmējiem, vienlaikus paplašinot ģeogrāfisko aptvērumu; 
• uzlabotu projektu atlasi; 
• pilnveidotu uzņēmējdarbības paātrināšanas pakalpojumus un 
• radītu sinerģijas ar citiem finanšu instrumentiem. 

 
 
Piezīmes izdevējiem  
MVU instruments ir daļa no pētniecības pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”. Tas ir pieejams 
maziem un vidējiem uzņēmumiem ES dalībvalstīs un 16 asociētajās valstīs. Tas sniedz dotācijas 
mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam priekšizpētes veikšanai (1. posms) un pētniecības un 
izstrādes un tirgus pārbaudes veikšanai (2. posms), kā arī nodrošina konsultācijas, mentorēšanu 
vai citus uzņēmējdarbības paātrināšanas pakalpojumus (3. posms). Lai gan dažādie posmi ir 
numurēti, MVU instruments nav secīga atbalsta instruments. 
2018. gadā MVU instruments kļuva par daļu no Eiropas Inovācijas padomes izmēģinājuma 
projekta. 

Īpašais ziņojums Nr. 02/2020 “MVU instruments darbībā: efektīva un inovatīva programma, kuras 
īstenošanā radušās problēmas” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) ES 23 valodās. 
Par ES finanšu atbalstu inovatīviem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ERP nesen publicēja 
papildu secinājumus īpašajos ziņojumos par MVU garantiju instrumentiem un riska kapitālu.  

Ar īpašajiem ziņojumiem ERP iepazīstina Eiropas Parlamentu un ES Padomi, kā arī citas 
ieinteresētās personas, tādas kā valstu parlamenti, nozares un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. 
Lielākā daļa no mūsu sagatavotajiem un ziņojumos iekļautajiem ieteikumiem tiek īstenota. 
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