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Nástroj pre MSP účinne podporuje 
inovácie, informujú audítori EÚ  

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov nástroj pre MSP poskytuje účinnú podporu 
pri rozvoji inovačných projektov. Bolo financovaných viac než 5 000 projektov a značka EÚ 
pomohla malým a stredným podnikom prilákať ďalšie investície. Audítori však označili 
aj oblasti, ktoré je potrebné s ohľadom na plánované zriadenie Európskej rady pre inovácie 
v roku 2021 zlepšiť. 

Európska komisia zriadila v roku 2014 nástroj pre MSP na podporu inovácie v malých a stredných 
podnikoch a startupoch. Cieľom nástroja s celkovým rozpočtom na obdobie 2014 – 2020 vo výške 
3 mld. EUR je prekonať nedostatočné financovanie inovácií a zvýšiť komercializáciu výsledkov 
výskumu v rámci súkromného sektora. Audítori sa zamerali na koncepciu, riadenie a výstupy 
nástroja pre MSP, aby posúdili, či skutočne podporuje inovácie v malých a stredných podnikoch.  

Ako konštatujú audítori, je zrejmé, že nástroj poskytuje malým a stredným podnikom 
a startupom užitočnú a účinnú podporu. Okrem toho ponúka značku EÚ, ktorá projekty 
zviditeľňuje a pomáha im získať ďalšie investície. Napriek oneskorenému začiatku zabezpečuje 
tiež prístup k službám podnikateľskej akcelerácie, hoci sa zatiaľ málo využívajú. Audítori navyše 
zistili, že tieto služby nie sú dostatočne prispôsobené potrebám prijímateľov.  

„Podpora prelomových inovácií malých a stredných podnikov je pre konkurencieschopnosť 
a pracovné miesta v EÚ mimoriadne dôležitá a nástroju pre MSP sa podarilo prilákať mnoho 
inovačných spoločností“, uviedol Alex Brenninkmeijer, člen Európskeho dvora audítorov 
zodpovedný za túto správu. „Naše odporúčania by mali zabezpečiť, aby Európska rada 
pre inovácie nadviazala na úspech súčasného nástroja a zároveň sa ďalej zlepšila koncepcia 
a výber projektov a vznikali synergie s ďalšími finančnými nástrojmi.“ 

Audítori zistili, že všeobecné vymedzenie pôvodných cieľov nástroja spolu s častými zmenami 
spôsobili zmätok na strane hlavných aktérov a žiadateľov. Niektorí prijímatelia prostriedkov 
z nástroja MSP pravdepodobne mohli nájsť alternatívne financovanie na trhu.  

Účasť malých a stredných podnikov v nástroji sa medzi krajinami výrazne líši. Čiastočne to 
spôsobujú faktory mimo kontroly Komisie, ale tiež obmedzenia v marketingových 
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a komunikačných činnostiach Komisie a rozdielna úroveň podpory, ktorú poskytujú národné 
kontaktné miesta.  

Podľa audítorov sa hodnotiace postupy Komisie pre výber projektov časom zlepšili. Vyzdvihujú 
najmä pozitívnu zmenu vykonanú v roku 2018, keď bola zavedená prezentácia projektov pred 
porotou. Tento krok prispel k výberu najlepších projektov tým, že zmiernil nedostatky vlastného 
hodnotenia na diaľku. Proces hodnotenia sa však musí vyrovnávať s dvojitou výzvou, ktorou sú 
obmedzené zdroje a vysoký počet opakovane predkladaných neúspešných návrhov.  

Jedným z cieľov nástroja pre MSP od začiatku jeho činnosti je vytvárať prepojenia s finančnými 
nástrojmi podporovanými EÚ, ktoré poskytujú rôzne formy vratnej finančnej podpory. Komisia 
však urobila málo na to, aby vytvorila prepojenia, a ako poznamenávajú audítori, o skutočných 
finančných potrebách MSP má len obmedzené informácie. Okrem toho dostupné informácie 
o finančných nástrojoch sú stále príliš kúskovité a prijímatelia vo veľkej miere nepoznajú finančné 
nástroje podporované EÚ.  

Nástroj, ktorý nahradí nástroj pre MSP, bude súčasťou Európskej rady pre inovácie v rámci 
nového programu pre výskum a inovácie Horizont Európa. Na pozadí týchto skutočností 
predkladajú audítori niekoľko odporúčaní, predovšetkým: 

• zachovať niektoré aspekty jeho koncepcie, 
• zamerať sa na správnych prijímateľov a súčasne rozšíriť jeho zemepisný dosah, 
• zlepšiť výber projektov, 
• posilniť služby podnikateľskej akcelerácie, 
• vytvárať synergie s inými finančnými nástrojmi. 

 

Poznámky pre redaktorov  
Nástroj pre MSP je súčasťou rámcového programu pre výskum Horizont 2020. Je dostupný malým 
a stredným podnikom v členských štátoch EÚ a 16 pridružených krajinách. Z nástroja sa poskytujú 
granty malým a stredným podnikom pri vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti (fáza 1) 
a vykonávaní výskumu a vývoja a testovaní trhu (fáza 2) a tiež poskytujú školenia, mentorstvo 
a iné služby podnikateľskej akcelerácie (fáza 3). Napriek tomu, že jednotlivé fázy sú očíslované, 
nástroj pre MSP nie je postupný. 
V roku 2018 sa nástroj pre MSP stal súčasťou pilotného projektu Európskej rady pre inováciu. 

Osobitná správa č. 2/2020 Nástroj pre MSP v praxi: účinný a inovačný program, ktorý stojí pred 
výzvami je dostupná na webovom sídle EDA (eca.europa.eu) v 23 jazykoch EÚ. 
EDA nedávno uverejnil ďalšie zistenia o finančnej podpore EÚ určenej pre inovačné malé a stredné 
podniky v iných správach, napríklad v osobitných správach o záručnom fonde pre MSP a rizikovom 
kapitáli.  

EDA prezentuje svoje osobitné správy Európskemu parlamentu a Rade EÚ, ako aj iným 
zainteresovaným stranám, napríklad národným parlamentom, zainteresovaným stranám 
z priemyslu a zástupcom občianskej spoločnosti. Veľká väčšina odporúčaní, ktoré v našich správach 
predkladáme, sa zavádza do praxe. 
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