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Preses relīze 
Luksemburgā, 2019. gada 11. aprīlī 

Revidenti pārbauda ES inovācijas atbalstu 
MVU 

Eiropas Revīzijas palāta veic revīziju par ES inovācijas atbalsta shēmu mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU), tostarp jaunuzņēmumiem. Konkrēti, revidenti izvērtēs 2014. gadā 
uzsāktā MVU instrumenta atbilstību un efektivitāti. Viņi izskatīs arī jautājumu, vai Eiropas 
Komisija ir risinājusi problēmas, ar kādām saskaras MVU, kuriem ir liels inovācijas potenciāls. 

MVU Eiropā ir ļoti grūti izmantot inovācijas, kas tapušas zinātniskajā pētniecībā. Projekti, kuriem 
ir ievērojams tirgus potenciāls, pārāk bieži neizdodas kritiskajā posmā starp publisko un privāto 
finansējumu. Lai novērstu šo nepilnību, ES ir izveidojusi īpašu MVU instrumentu, kas tagad ir daļa 
no Eiropas Inovācijas padomes izmēģinājuma projekta.  

Šā instrumenta mērķis ir attīstīt un izmantot MVU un jaunuzņēmumu inovācijas potenciālu, 
veicinot pētniecības rezultātu komercializāciju privātajā sektorā, tādējādi palīdzot tiem 
pētniecības idejas novadīt līdz tirgum inovatīvu produktu vai pakalpojumu veidā. Instrumenta 
budžets ir 3 miljardi EUR 2014.–2020. gada periodā, un tas ietver arī atbalstu koučinga, tīklošanas 
un citas palīdzības veidā, lai palīdzētu piesaistīt turpmākas investīcijas. 

Revidenti šodien ir publicējuši ieskatu gaidāmajā revīzijā par ES inovācijas atbalstu MVU. Šajā 
dokumentā ir sniegta informācija par revīzijas uzdevumu, ar kuru revidenti pašlaik strādā. Tas ir 
iecerēts kā informācijas avots personām, kuras interesējas par revidējamo politikas virzienu vai 
programmām. 

“Ar šo instrumentu ES vēlējās pārvarēt inovācijas plaisu no laboratorijas līdz tirgum, ar ko 
saskaras daudzi MVU,” sacīja par šo revīziju atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis 
Alex Brenninkmeijer. “Mūsu revīzijā novērtēs to, cik labi pārdomāts un pārvaldīts šis instruments 
ir bijis.” 

https://www.eca.europa.eu/
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Eiropas Komisijas Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāts ir atbildīgs par MVU instrumenta 
politikas izstrādi, savukārt Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME) ir atbildīga par tās 
īstenošanu. 

Revīzijā novērtēs, vai MVU instruments sniedz paredzēto un gaidīto inovācijas atbalstu MVU. 
Konkrēti, revidenti pārbaudīs, vai 

o MVU instruments ir pienācīgi izstrādāts un uzraudzīts, lai ar to risinātu MVU vajadzības; 

o Komisija ir atbilstīgi rīkojusies, lai risinātu problēmas, ar ko saskaras MVU, kuriem ir liels 
inovācijas potenciāls. 

 

Piezīme izdevējiem 

Revīzijas ziņojumu paredzēts publicēt 2019. gada beigās. 
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