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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 11 kwietnia 2019 r. 

Unijne wsparcie na rzecz innowacji w MŚP 
przedmiotem kontroli Trybunału 

Europejski Trybunał Obrachunkowy prowadzi obecnie kontrolę dotyczącą unijnego programu 
na rzecz wspierania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), w tym w 
przedsiębiorstwach typu start-up. Kontrolerzy przeanalizują w szczególności adekwatność i 
skuteczność instrumentu dla MŚP, który został uruchomiony w 2014 r. Sprawdzą również, czy 
Komisja Europejska podjęła odpowiednie działania, by zaradzić trudnościom, z jakimi borykają 
się MŚP o dużym potencjale w zakresie innowacji. 

MŚP w Europie zmagają się z poważnymi problemami, jeśli chodzi o komercyjne wykorzystanie 
innowacji będących rezultatem badań naukowych. Zbyt często zdarza się, że projekty o znacznym 
potencjale komercyjnym kończą się niepowodzeniem na kluczowym etapie, jakim jest przejście 
od finansowania ze środków publicznych do finansowania przez sektor prywatny. Aby wypełnić tę 
lukę, UE stworzyła specjalny instrument dla MŚP, który stanowi obecnie część działania 
pilotażowego Europejskiej Rady ds. Innowacji.  

Instrument ten ma na celu rozwój i kapitalizację potencjału innowacyjnego MŚP i przedsiębiorstw 
typu start-up poprzez zwiększanie handlowego wykorzystania wyników badań naukowych przez 
sektor prywatny, a tym samym ułatwianie wprowadzania pomysłów badawczych na rynek w 
postaci innowacyjnych produktów lub usług. Budżet tego instrumentu na lata 2014–2020 wynosi 
3 mld euro i obejmuje wsparcie w formie coachingu i rozwijania sieci kontaktów, a także inne 
rodzaje pomocy, tak aby ułatwić pozyskiwanie dodatkowych inwestycji. 

Trybunał opublikował dziś wprowadzenie do kontroli na temat unijnego wsparcia na rzecz 
innowacji w MŚP. Wprowadzenia do kontroli zapewniają informacje na temat zadania 
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kontrolnego będącego w toku. Mają one stanowić źródło informacji dla osób zainteresowanych 
obszarami polityki lub programami będącymi przedmiotem kontroli. 

– Za sprawą tego instrumentu UE pragnie wyeliminować lukę innowacyjną utrudniającą wielu 
MŚP wprowadzenie na rynek wyników badań laboratoryjnych – powiedział Alex Brenninkmeijer, 
członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za tę kontrolę. – Kontrola 
Trybunału pokaże, czy instrument ten został dobrze pomyślany i był prawidłowo zarządzany. 

W ramach Komisji Europejskiej za opracowanie strategii w obszarze funkcjonowania instrumentu 
dla MŚP odpowiada Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji, natomiast jego 
wdrażanie leży w gestii Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME). 

Kontrola ma na celu ocenę, czy instrument dla MŚP zapewnia tym przedsiębiorstwom zakładane i 
oczekiwane wsparcie w zakresie innowacji. Zespół kontrolny Trybunału zbada w szczególności: 

o czy instrument został opracowany z myślą o potrzebach MŚP i czy jest odpowiednio 
monitorowany; 

o czy Komisja podjęła właściwe działania, by zaradzić trudnościom, z jakimi borykają się MŚP o 
dużym potencjale w zakresie innowacji. 

 

Informacje dla redaktorów 

Sprawozdanie z kontroli ma ukazać się pod koniec 2019 r. 
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