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Európai Számvevőszék: A kis- és 
középvállalkozásokat támogató eszköz 
eredményesen ösztönzi az innovációt  

Az Európai Számvevőszék új jelentése szerint a kkv-támogató eszköz eredményes támogatást 
nyújt az innovációs projektek kidolgozásához. Több mint 5 000 projekt részesült 
finanszírozásban, és az uniós „márkajelzés” segítette a kkv-kat abban, hogy további forrásokat 
tudjanak bevonni. Számvevőink azonban az Európai Innovációs Tanács 2021-es létrehozását 
szem előtt tartva fejlesztésre szoruló területekre is rámutattak. 

Az Európai Bizottság által 2014-ben elindított kkv-támogató eszköz célja, hogy a 2014–2020-as 
időszakban összesen 3 milliárd eurós költségvetésből a finanszírozási hiány megszüntetésével és 
a kutatási eredmények kereskedelmi hasznosításának fokozásával támogassa a kkv-k és induló 
vállalkozások innovációját. Annak értékeléséhez, hogy a kkv-támogató eszköz csakugyan ösztönzi-
e a kkv-k általi innovációt, számvevőink elsősorban az eszköz kialakítását, irányítását és outputjait 
vizsgálták. 

A számvevők szerint az eszköz egyértelműen hasznos és eredményes támogatást nyújt a kkv-knak 
és az induló vállalkozásoknak, valamint a neki köszönhető uniós „márkajelzés” javítja a projektek 
láthatóságát és segíti őket további forrásokat bevonzásában. Késői indulása ellenére az eszköz 
üzleti akcelerátorszolgáltatásokhoz is biztosít hozzáférést, bár igaz, hogy ezeket kevéssé vették 
igénybe. Számvevőink megjegyezték azt is, hogy e szolgáltatások nem minden tekintetben 
feleltek meg a kedvezményezettek igényeinek. 

„A kkv-k áttörést hozó innovációjának támogatása létfontosságú az uniós versenyképesség és 
munkahelyteremtés szempontjából, és a kkv-támogató eszköz számos innovatív vállalkozást 
tudott az uniós programba vonzani – jelentette ki Alex Brenninkmeijer, a jelentésért felelős 
számvevőszéki tag. – Ajánlásaink célja, hogy az Európai Innovációs Tanács építeni tudjon a 
meglévő eszköz sikerére, miközben tovább javítja annak kialakítását és a projektek kiválasztását, 
és szinergiákat teremt más pénzügyi eszközökkel.” 
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Számvevőink megállapítása szerint az eszköz eredeti célkitűzéseinek tág meghatározása, valamint 
a gyakori változások zavart okoztak a főbb szereplők és a pályázók körében. A kkv-támogató 
eszköz egyes kedvezményezettjeinek finanszírozása valószínűleg piaci alapon is megvalósulhatott 
volna. 

Az egyes országok erősen eltérő mértékben vesznek részt az eszköz működésében. Ezt az eltérést 
egyrészt a Bizottság által nem befolyásolható tényezők okozzák, másrészt viszont a Bizottság 
marketing- és kommunikációs tevékenységeinek korlátai, valamint a nemzeti kapcsolattartó 
pontok által nyújtott támogatás eltérő szintje. 

Számvevőink beszámolója szerint a Bizottság projektkiválasztási értékelési eljárásai idővel 
javultak. Különösen azt a 2018-ban bevezetett kedvező változást emelik ki, hogy a projekteket a 
bírálóbizottság előtt szóban kell ismertetni. Ez enyhítette a távértékelésben rejlő hiányosságokat, 
s ezáltal segített azonosítani a legjobb ajánlatokat. Az értékelési eljárásra azonban az a kettős 
gond nehezedik, hogy nagy számban nyújtják be ismételten a sikertelen pályázatokat, míg ezek 
feldolgozásához korlátozottak az erőforrások. 

A kkv-támogató eszköz egyik célja a kezdetektől fogva az volt, hogy kapcsolatot alakítson ki a 
visszatérítendő pénzügyi támogatás különböző formáit kínáló, uniós finanszírozású pénzügyi 
eszközökkel. A Bizottság azonban kevés lépést tett ilyen kapcsolatok kialakítása érdekében, és – 
amint számvevőink megjegyzik – csak korlátozott rálátással bír a kkv-támogató eszköz 
kedvezményezettjeinek tényleges pénzügyi igényeire. Emellett a pénzügyi eszközökről 
rendelkezésre álló információk túlságosan szerteágazóak, a kedvezményezettek jó része pedig 
nem ismeri az uniós finanszírozású pénzügyi eszközöket. 

Az új kutatási és innovációs program, az Európai horizont keretében a kkv-támogató eszköz 
helyébe lépő utódeszköz az Európai Innovációs Tanács részét fogja képezni. A fentiek 
ismeretében a számvevők egy sor ajánlást fogalmaznak meg, többek között a következőket: 

• meg kell őrizni a kialakítás egyes elemeit; 
• a megfelelő kedvezményezetteket kell megcélozni, földrajzi értelemben kibővítve az 

eszköz hatókörét; 
• javítani kell a projektkiválasztást; 
• tökéletesíteni kell az akcelerátorszolgáltatásokat; 
• szinergiákat kell teremteni más pénzügyi eszközökkel. 

 
 

A szerkesztők figyelmébe  
A kkv-támogató eszköz a Horizont 2020 kutatási keretprogram részét képezi. Az uniós 
tagállamokban és 16 társult országon belül elérhető az ott működő kkv-k számára. Az eszköz 
vissza nem térítendő támogatást nyújt a kkv-knak megvalósíthatósági tanulmányok 
elkészítéséhez (1. szakasz), kutatás és fejlesztés, illetve piactesztelés végzéséhez (2. szakasz), 
valamint személyre szabott tanácsadás, mentorálás és egyéb üzleti akcelerátorszolgáltatások 
nyújtásához (3. szakasz). Az egyes szakaszok sorszámozása nem jelenti azt, hogy feltétlenül 
egymás után kellene következniük. 
2018-ban a kkv-támogató eszköz az Európai Innovációs Tanács kísérleti projektjének része lett. 

„A kkv-támogató eszköz a gyakorlatban: eredményes és innovatív program, amely problémákkal 
küzd” című, 02/2020. sz. számvevőszéki különjelentés 23 uniós nyelven érhető el a Számvevőszék 
honlapján. 
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A Számvevőszék nemrégiben egyéb jelentéseiben is tett közzé további megállapításokat az 
innovatív kkv-knak nyújtott uniós pénzügyi támogatásról, például a kkv-garanciaeszközről és a 
kockázati tőkéről szóló különjelentéseiben. 

Különjelentéseit a Számvevőszék bemutatja az Európai Parlamentnek és az Európai Unió 
Tanácsának, valamint az egyéb érdekelt feleknek, többek között a nemzeti parlamenteknek, az 
ágazati szereplőknek és a civil társadalom képviselőinek. A jelentéseinkben megfogalmazott 
ajánlások döntő többsége a gyakorlatban végrehajtásra kerül. 
 

A jelentéssel kapcsolatban a sajtó rendelkezésére áll: 
Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu  
T: (+352) 4398 47502 / M: (+352) 691 551 502  
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