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Sporočilo za javnost
Luxembourg, 11. aprila 2019

Revizorji preučujejo podporo EU za
inovacije malih in srednjih podjetij
Evropsko računsko sodišče izvaja revizijo programa podpore EU za inovacije malih in srednjih
podjetij (MSP), vključno z zagonskimi podjetji. Revizorji bodo zlasti ocenili ustreznost in
uspešnost instrumenta za MSP, ki je bil uveden leta 2014. Poleg tega bodo preučili, ali je
Evropska komisija obravnavala izzive, s katerimi se srečujejo mala in srednja podjetja z velikim
potencialom za inovacije.
MSP v Evropi imajo velike težave pri izkoriščanju inovacij, ki nastanejo pri znanstvenih raziskavah.
Projekti z velikim tržnim potencialom prepogosto propadejo na kritični točki med javnim in
zasebnim financiranjem. Za odpravo te pomanjkljivosti je EU uvedla poseben „instrument za
MSP”, ki je zdaj del pilotnega projekta Evropskega sveta za inovacije.
Cilj tega instrumenta je razvoj in izkoriščanje inovacijskega potenciala MSP in zagonskih podjetij s
spodbujanjem komercializacije rezultatov raziskav v zasebnem sektorju in s tem pomoč MSP pri
uvajanju raziskovalnih idej na trg v obliki inovativnih proizvodov ali storitev. Instrument ima
proračun v višini 3 milijard EUR v obdobju 2014–2020, vključuje pa tudi podporo v obliki
mentorstva, mreženja in drugo pomoč za privabljanje nadaljnjih naložb.
Revizorji so danes objavili napovednik revizije o podpori EU za inovacije MSP. Napovedniki revizij
vsebujejo informacije o potekajoči revizijski nalogi. Zasnovani so kot vir informacij za vse, ki jih
zanimajo politike ali programi, ki jih revidira Sodišče.
„EU je s tem instrumentom želela premostiti inovacijsko vrzel od laboratorija do trga, s katero se
srečujejo mnoga mala in srednja podjetja,“ je dejal Alex Brenninkmeijer, član Evropskega
računskega sodišča, pristojen za to revizijo. „Z revizijo bomo ocenili, kako dobro zasnovan in
upravljan je bil ta instrument.“

Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila napovednika revizije, ki ga je pripravilo Evropsko računsko sodišče. Cel
napovednik v angleščini je na voljo na www.eca.europa.eu.
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SL
V Evropski komisiji je za razvoj politike instrumenta za MSP pristojen Generalni direktorat za
raziskave in inovacije, za njegovo izvajanje pa Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja
(EASME).
Revizorji bodo ocenili, ali instrument za MSP zagotavlja predvideno in pričakovano podporo za
inovacije MSP. Revizorji bodo preučili predvsem, ali:
o

je instrument za MSP ustrezno zasnovan in ali se ustrezno spremlja, da se z njim
obravnavajo potrebe MSP,

o

je Komisija sprejela ustrezne ukrepe za obravnavanje izzivov, s katerimi se srečujejo MSP z
velikim inovacijskim potencialom.

Pojasnila za urednike
Revizijsko poročilo naj bi bilo objavljeno konec leta 2019.
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