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Pressemeddelelse

Luxembourg, den 11. april 2019

Revisorerne undersøger EU's
innovationsstøtte til SMV'er
Den Europæiske Revisionsret er i gang med en revision vedrørende EU's støtteordning for
innovation for små og mellemstore virksomheder (SMV'er), herunder nystartede
virksomheder. Revisorerne vil navnlig vurdere, om det SMV-instrument, som blev lanceret i
2014, er relevant og effektivt. De vil også undersøge, om Europa-Kommissionen har tacklet de
udfordringer, som SMV'er med et stort innovationspotentiale står over for.
SMV'er i Europa har store vanskeligheder med at udnytte innovationer skabt via videnskabelig
forskning. Projekter med et stort kommercielt potentiale slår alt for ofte fejl ved den kritiske
overgang mellem offentlig og privat finansiering. EU har for at afhjælpe dette lanceret det særlige
"SMV-instrument", som nu er en del af pilotprojektet med Det Europæiske Innovationsråd.
Formålet med dette instrument er at udvikle og udnytte SMV'ers og nystartede virksomheders
innovationspotentiale ved at stimulere den private sektors kommercialisering af
forskningsresultater, og derved hjælpe dem med at bringe forskningsidéer på markedet i form af
innovative produkter eller tjenesteydelser. Instrumentet har et budget på tre milliarder euro for
perioden 2014-2020 og omfatter også støtte i form af coaching, netværksarbejde og anden
bistand for at hjælpe med at tiltrække yderligere investeringer.
Revisorerne har i dag offentliggjort en orientering om kommende revision vedrørende EU's
støtteordning for innovation for SMV'er. Orienteringer om kommende revisioner oplyser om
igangværende revisionsopgaver. Hensigten er, at de skal være en informationskilde for personer
med interesse i de politikker eller programmer, der revideres.
"EU ønskede med dette instrument at bygge bro over den innovationskløft mellem laboratoriet og
markedet, som mange SMV'er står over for," siger Alex Brenninkmeijer, det medlem af Den

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets orientering om kommende
revision. Orienteringen i sin helhed kan fås på engelsk på www.eca.europa.eu
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Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen. "Vores revision vil vurdere, hvor
velgennemtænkt og velforvaltet dette instrument har været."
I Europa-Kommissionen er Generaldirektoratet for Forskning og Innovation ansvarligt for
politikudviklingen af SMV-instrumentet, mens Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore
Virksomheder (EASME) har ansvaret for dets gennemførelse.
Revisionen vil vurdere, om SMV-instrumentet leverer den tilsigtede og forventede
innovationsstøtte til SMV'er. Revisorerne vil navnlig undersøge, om:
o

SMV-instrumentet er udformet hensigtsmæssigt og overvåges behørigt med henblik på at
adressere SMV'ers behov

o

Kommissionen har truffet passende foranstaltninger til at tackle de udfordringer, som
SMV'er med et stort udviklingspotentiale står over for.

Bemærkninger til redaktører
Revisionsberetningen forventes offentliggjort i slutningen af 2019.
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