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SMV-instrumentet støtter innovation 
effektivt, siger EU-revisorerne  

Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret yder SMV-instrumentet effektiv støtte 
til udvikling af innovationsprojekter. Over 5 000 projekter er blevet finansieret, og EU-
blåstemplingen har hjulpet SMV'erne med at tiltrække yderligere investeringer. Revisorerne 
udpeger imidlertid også områder, hvor der bør ske forbedringer med henblik på oprettelsen af 
Det Europæiske Innovationsråd i 2021. 

Europa-Kommissionen lancerede SMV-instrumentet i 2014 for at støtte innovation i små og 
mellemstore virksomheder og nystartede virksomheder. Det har et samlet budget på 3 milliarder 
euro i perioden 2014-2020, og dets mål er at udfylde finansieringshullet i forbindelse med 
innovation og øge den private sektors kommercialisering af forskningsresultater. Med henblik på 
at vurdere, om SMV-instrumentet faktisk støtter innovation i SMV'er, fokuserede revisorerne på 
dets udformning, forvaltning og output.  

Det står klart, at instrumentet yder nyttig og effektiv støtte til SMV'er og nystartede 
virksomheder, siger revisorerne. Desuden giver det en EU-blåstempling, som tilfører projekterne 
synlighed og hjælper dem med at tiltrække yderligere investeringer. Trods en langsom start giver 
instrumentet også adgang til virksomhedsaccelerationstjenester. Udnyttelsen af disse har dog 
været lav. Revisorerne bemærker endvidere, at disse tjenester ikke i tilstrækkelig grad er tilpasset 
støttemodtagernes behov.  

"Det er afgørende for EU's konkurrenceevne og beskæftigelse at støtte banebrydende innovation i 
SMV'er, og SMV-instrumentet har tiltrukket mange innovative virksomheder," siger Alex 
Brenninkmeijer, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. 
"Vores anbefalinger sigter mod at sikre, at Det Europæiske Innovationsråd kan bygge videre på 
det nuværende instruments succes, men samtidig forbedre dets udformning og projektudvælgelse 
og skabe synergier med andre finansielle instrumenter." 

Revisorerne konstaterede, at instrumentets oprindelige målsætninger var brede, og at dette 
sammen med hyppige ændringer havde skabt forvirring blandt hovedaktører og ansøgere. Nogle 
af SMV-instrumentets støttemodtagere kunne sandsynligvis have fundet alternativ finansiering 
på markedet.  
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SMV'ernes deltagelse i instrumentet varierer meget fra land til land. Det skyldes delvis faktorer 
uden for Kommissionens kontrol, men også begrænsninger i dens markedsførings- og 
kommunikationsaktiviteter og den varierende grad af støtte, der ydes af de nationale 
kontaktpunkter. 

Revisorerne rapporterer, at Kommissionens procedurer for udvælgelse af projekter er blevet 
bedre med tiden. De fremhæver det navnlig som en positiv ændring, at projekter siden 2018 har 
skullet "præsenteres" for et panel. Dette har gjort det lettere at identificere de bedste forslag, 
fordi de iboende svagheder ved fjernevaluering mindskes. Ikke desto mindre er det en udfordring 
for evalueringsprocessen, at der er begrænsede ressourcer og et stort antal afviste forslag, der 
genindsendes.  

Det har fra starten været et af SMV-instrumentets mål at skabe forbindelser til EU-støttede 
finansielle instrumenter, der yder forskellige former for tilbagebetalingspligtig finansiel støtte. 
Revisorerne bemærker dog, at Kommissionen kun i ringe omfang har bestræbt sig på at skabe 
sådanne forbindelser, og at den kun har begrænset indblik i SMV'ernes faktiske finansielle behov. 
Desuden er de tilgængelige oplysninger om finansielle instrumenter for fragmenterede, og 
støttemodtagerne har stort set ikke kendskab til de EU-støttede finansielle instrumenter.  

Det instrument, der efterfølger SMV-instrumentet, vil være del af Det Europæiske Innovationsråd 
under Horisont Europa, som er det nye forsknings- og innovationsprogram. På denne baggrund 
fremsætter revisorerne en række anbefalinger om: 

• at bevare nogle af SMV-instrumentets aspekter 
• at målrette støtten mod de rette støttemodtagere og udvide den geografiske dækning 
• at forbedre projektudvælgelsen 
• at styrke virksomhedsaccelerationstjenesterne 
• at skabe synergier med andre finansielle instrumenter. 

 
 

Bemærkninger til redaktører  
SMV-instrumentet er del af forskningsrammeprogrammet Horisont 2020. Det er til rådighed for 
SMV'er i EU-medlemsstaterne og 16 associerede lande. Det yder tilskud for at støtte SMV'ers 
udarbejdelse af gennemførlighedsundersøgelser (fase 1) eller udførelse af forskning og udvikling 
samt markedstest (fase 2) og tilbyder også coaching, mentorordninger eller andre 
virksomhedsaccelerationstjenester (fase 3). Selv om SMV-instrumentets faser har numre, er der 
ikke tale om en rækkefølge. 
I 2018 blev SMV-instrumentet del af pilotprojektet med Det Europæiske Innovationsråd. 

Særberetning nr. 2/2020 "SMV-instrumentet i aktion: en effektiv og innovativ ordning med 
udfordringer" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 
Revisionsretten har også i andre nylige beretninger offentliggjort revisionsresultater vedrørende 
EU's finansielle støtte til innovative SMV'er, f.eks. i særberetningerne om SMV-garantifaciliteten 
og om venturekapital.  

Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for 
andre interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter for 
civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, vi fremsætter i vores særberetninger, bliver 
gennemført i praksis. 
 

https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=44174
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=51616
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