LT
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Auditoriai tikrina MVĮ skirtą ES paramą
inovacijoms
Europos Audito Rūmai atlieka mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), įskaitant startuolius,
skirtos ES paramos inovacijoms schemos auditą. Visų pirma auditoriai įvertins 2014 m.
pradėtos taikyti „MVĮ priemonės“ aktualumą ir veiksmingumą. Jie taip pat tikrins, ar Europos
Komisija išsprendė iššūkius, su kuriais susiduria MVĮ, kurių inovacijų potencialas yra didelis.
Europoje įsisteigusios MVĮ susiduria su dideliais sunkumais, panaudodamos inovacijas, susijusias
su moksliniais tyrimais. Projektai, kurių komercinis potencialas yra didelis, pernelyg dažnai žlunga
kritiniu momentu, kai susiduria dvi – viešojo ir privačiojo finansavimo – galimybės. ES, siekdama
pašalinti šį trūkumą, pradėjo taikyti specialią „MVĮ priemonę“, kuri šiuo metu sudaro Europos
inovacijų tarybos bandomojo projekto dalį.
Šios priemonės tikslas – plėtoti ir išnaudoti MVĮ ir startuolių inovacijų potencialą skatinant
privačiojo sektoriaus mokslinių tyrimų rezultatų komercinimą, taip padedant jiems mokslinių
tyrimų idėjas teikti rinkai naujoviškų produktų ar paslaugų forma. Jos biudžetas 2014–2020 m. yra
3 milijardai eurų, kurie taip pat apima paramą, teikiamą kaip ugdomasis vadovavimas, tinklų
kūrimas ir kita pagalba siekiant pritraukti daugiau investicijų.
Auditoriai šiandien paskelbė preliminarią audito apžvalgą dėl MVĮ skirtos ES paramos
inovacijoms. Preliminariose audito apžvalgose pateikiama informacija apie tebevykdomą audito
užduotį. Šie pranešimai yra informacijos šaltinis besidomintiems audituojama politika arba
audituojamomis programomis.

Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų preliminarios audito apžvalgos pagrindines mintis. Visą apžvalgos tekstą
rasite eca.europa.eu anglų kalba.
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„Savo priemone ES norėjo panaikinti inovacijų atotrūkį tarp laboratorijų ir rinkos, su kuriuo
susiduria daugelis MVĮ, – teigė už auditą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Alex
Brenninkmeijer. – Savo audito metu vertinsime, kiek gerai apgalvota ir valdoma yra ši priemonė“.
Europos Komisijoje Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas yra atsakingas už „MVĮ
priemonės“ politikos plėtotę, o Mažų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME) yra
atsakinga už jos įgyvendinimą.
Audito metu bus įvertinta, ar taikant „MVĮ priemonę“ teikiama numatyta ir planuojama MVĮ
skirta parama inovacijoms. Visų pirma auditoriai tikrins, ar:
o

„MVĮ priemonė“ yra tinkamai parengta ir stebima siekiant patenkinti MVĮ poreikius;

o

Komisija ėmėsi tinkamų veiksmų, skirtų išspręsti iššūkius, su kuriais susiduria MVĮ, kurių
inovacijų potencialas yra didelis.

Pastaba leidėjams
Audito ataskaitą numatoma paskelbti 2019 m. pabaigoje.
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