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Audítori skúmajú podporu EÚ na inovácie
pre MSP
Európsky dvor audítorov vykonáva audit systému EÚ na podporu inovácií pre malé a stredné
podniky (MSP), vrátane startupov. Audítori budú najmä posudzovať relevantnosť a účinnosť
nástroja pre MSP, ktorý začal fungovať v roku 2014. Budú tiež skúmať, či sa Európska komisia
zaoberala problémami, s ktorými sa musia vyrovnať MSP s vysokým inovačným potenciálom.
Malé a stredné podniky v Európe veľmi ťažko využívajú inovácie pochádzajúce z vedeckého
výskumu. Projekty s výrazným komerčným potenciálom príliš často neuspejú v kľúčovej fáze
medzi verejnými a súkromnými prostriedkami. Na riešenie tohto nedostatku EÚ zaviedla osobitný
nástroj pre MSP, ktorý je teraz súčasťou pilotného projektu Európskej rady pre inováciu.
Cieľom tohto nástroja je rozvíjať a využívať inovačný potenciál malých a stredných podnikov
a startupov stimulovaním komerčného využitia výsledkov výskumu, a tým pomáhať uviesť nápady
na výskum na trh v podobe inovačných výrobkov alebo služieb. Má rozpočet vo výške 3 mld. EUR
na obdobie 2014 – 2020 a jeho súčasťou je aj podpora v podobe odborného poradenstva,
nadväzovania kontaktov a iná podpora s cieľom posilniť ďalšie investície.
Audítori dnes uverejnili podkladový dokument k auditu podpory EÚ na inovácie pre MSP.
Podkladové dokumenty k auditom poskytujú informácie o aktuálnej audítorskej úlohe. Slúžia ako
zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku alebo programy, ktoré sú predmetom
auditu.
„EÚ chcela týmto nástrojom preklenúť rozdiel v oblasti inovácií medzi laboratóriom a trhom,
s ktorým sa stretáva veľa MSP,“ uviedol člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento
audit Alex Brenninkmeijer. „Pri audite budeme posudzovať, či bol nástroj dobre premyslený
a riadený.“

Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body podkladového dokumentu k auditu Európskeho dvora audítorov. Úplné znenie
dokumentu v angličtine je uverejnené na webovom sídle www.eca.europa.eu.
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Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie je v rámci Európskej komisie zodpovedné za politiku
rozvoja nástroja pre MSP, zatiaľ čo za jeho vykonávanie zodpovedá Výkonná agentúra pre malé
a stredné podniky (EASME).
V rámci auditu budeme posudzovať, či nástroj pre MSP poskytuje zamýšľanú a očakávanú
podporu inovácií pre MSP. Audítori konkrétne preskúmajú, či:
o

je nástroj pre MSP riadne navrhnutý a monitorovaný, aby riešil potreby MSP,

o

Komisia prijala primerané opatrenia na riešenie výziev, s ktorými sa musia vyrovnať malé
a stredné podniky s vysokým inovačným potenciálom.

Poznámka pre redaktorov
Uverejnenie audítorskej správy sa plánuje koncom roka 2019.
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