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Nástroj pro malé a střední podniky 
účinně podporuje inovace, informují 
auditoři EU  

Podle nové zprávy Evropského účetního dvora nástroj pro malé a střední podniky účinně 
podporuje inovační projekty. Bylo financováno více než 5 000 projektů a značka „EU“ pomohla 
malým a středním podnikům přilákat další investice. Auditoři ovšem také označili oblasti, které 
je třeba s ohledem na plánované zřízení Evropské rady pro inovace v roce 2021 zlepšit. 

V roce 2014 zřídila Evropská komise nástroj pro MSP, který slouží k podpoře inovací v malých a 
středních podnicích a začínajících podnicích. Cílem nástroje s rozpočtem 3 miliardy EUR na období 
2014–2020 je zaplňovat mezeru ve financování inovací a zvyšovat obchodní využití výsledků 
výzkumu v soukromém sektoru. Auditoři se zaměřili na koncepci, řízení a výstupy nástroje pro 
MSP, aby posoudili, zda skutečně podporuje inovace v malých a středních podnicích.  

Podle auditorů je zřejmé, že nástroj poskytuje malým a středním podnikům i začínajícím 
podnikům užitečnou a účinnou podporu. Kromě toho nabízí značku „EU“, která projekty 
zviditelňuje a pomáhá jim získat další investice. Zajišťuje také přístup ke službám napomáhajícím 
zakládání a rozvoji podniků, ačkoli jejich poskytování bylo zahájeno pozdě a dosud byly využívány 
jen málo. Auditoři také zjistili, že tyto služby nejsou dostatečně uzpůsobeny potřebám příjemců.  

„Podpora průlomových inovací malých a středních podniků je nepostradatelná pro 
konkurenceschopnost a pracovní místa v EU a nástroji pro MSP se podařilo oslovit mnoho 
inovačních společností,“ uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný za audit  
Alex Brenninkmeijer. „Naše doporučení by měla zajistit, aby Evropská rada pro inovace navázala 
na úspěch současného nástroje a zároveň se zlepšila jeho koncepce a výběr projektů a vznikaly 
synergie s jinými finančními nástroji.“ 

Auditoři zjistili, že obecné vymezení původních cílů nástroje spolu s častými změnami vytvořily 
pro hlavní aktéry a žadatele nepřehlednou situaci. Někteří příjemci prostředků z nástroje pro MSP 
pravděpodobně mohli nalézt alternativní financování na trhu.  
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Účast malých a středních podniků v nástroji se mezi zeměmi výrazně liší. Částečně to způsobují 
činitele mimo kontrolu Komise, ale také omezení v marketingových a komunikačních činnostech 
Komise a rozdílná úroveň podpory, kterou poskytují národní kontaktní místa. 

Podle zjištění auditorů se hodnoticí postupy Komise pro výběr projektů se v průběhu doby 
zlepšily. Vyzdvihují zejména pozitivní změnu provedenou v roce 2018, kdy byla zavedena 
prezentace projektů před porotou. Tento krok přispěl k výběru nejlepších projektů tím, že zmírnil 
slabiny, které s sebou nese vzdálené hodnocení. Proces hodnocení se však musí vyrovnávat jak 
s omezenými zdroji, tak vysokým počtem opětovně předkládaných neúspěšných návrhů.  

Jedním z cílů nástroje pro MSP od zahájení jeho činnosti je vytvářet vazby s finančními nástroji 
podporovanými EU, které poskytují různé formy proplatitelné finanční podpory. Komise učinila 
málo proto, aby takové vazby vytvořila a jak poznamenávají auditoři, má o skutečných finančních 
potřebách malých a středních podniků jen malý přehled. Navíc dostupné informace o finančních 
nástrojích jsou stále příliš zlomkovité a příjemci z velké části nemají o finančních nástrojích 
podporovaných EU povědomí.  

Nástroj, který nahradí nástroj pro MSP, bude součástí Evropské rady pro inovace v rámci nového 
programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa. Na pozadí těchto skutečností předkládají 
auditoři několik doporučení, zejména: 

• zachovat některé aspekty jeho koncepce, 
• zaměřit se na správné příjemce a současně rozšířit jeho zeměpisný dosah, 
• zlepšit výběr projektů, 
• posílit služby napomáhající zakládání a rozvoji podniků, 
• vytvářet synergie s jinými finančními nástroji. 

 
 

Poznámky pro redaktory  
Nástroj pro MSP je součástí rámcového programu pro výzkum Horizont 2020. Mohou jej využívat 
malé a střední podniky v členských státech EU a 16 přidružených zemích. Nástroj poskytuje 
granty malým a středním podnikům při vypracování studie proveditelnosti (fáze 1) a provádění 
výzkumu a vývoje a testování trhu (fáze 2) a také služby v oblasti koučování a mentorství či jiné 
služby napomáhající zakládání a rozvoji podniků (fáze 3). I když jsou jednotlivé fáze očíslovány, 
nástroj pro MSP není posloupný. 
V roce 2018 se nástroj pro MSP stal součástí pilotního projektu Evropské rady pro inovace. 

Zvláštní zpráva č. 2/2020 „Nástroj pro malé a střední podniky v akci: účinný a inovační program 
čelící výzvám“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU. 
EÚD nedávno zveřejnil další zjištění o finanční podpoře EU určené pro inovační malé a střední 
podniky v jiných zprávách, například ve zvláštních zprávách o záručním mechanismu pro malé a 
střední podniky a rizikovém kapitálu.  

EÚD předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU a také dalším 
zainteresovaným stranám, jako jsou národní parlamenty, subjekty působící v příslušném odvětví a 
zástupci občanské společnosti. Velká většina doporučení, která předkládáme ve svých zprávách, je 
uvedena do praxe. 
 
 

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