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Pressmeddelande 
Luxemburg den 22 januari 2020 

Instrumentet för små och medelstora 
företag (SMF-instrumentet) stöder 
innovation på ett ändamålsenligt sätt, 
säger EU:s revisorer  

SMF-instrumentet ger ändamålsenligt stöd till utveckling av innovationsprojekt, enligt en ny 
rapport från Europeiska revisionsrätten. Mer än 5 000 projekt har finansierats, och EU:s 
varumärke har hjälpt små och medelstora företag att locka till sig ytterligare investeringar. 
Men revisorerna pekar också på områden som kan förbättras i samband med inrättandet av 
Europeiska innovationsrådet 2021. 

Europeiska kommissionen införde SMF-instrumentet 2014 för att stödja innovation i små och 
medelstora företag och uppstartsföretag. Instrumentet har en budget på sammanlagt 3 miljarder 
euro för 2014–2020 och ska avhjälpa bristen på finansiering av innovation och öka 
kommersialiseringen av forskningsresultat i den privata sektorn. För att bedöma om SMF-
instrumentet faktiskt stöder innovation i små och medelstora företag, tittade revisorerna 
närmare på instrumentets utformning, förvaltning och output.  

Instrumentet erbjuder helt klart användbart och ändamålsenligt stöd till små och medelstora 
företag och uppstartsföretag, säger revisorerna. Dessutom ger det tillgång till EU:s varumärke 
som synliggör projekten och hjälper dem att dra till sig ytterligare investeringar. Instrumentet ger 
också tillgång till företagsaccelerationstjänster, även om dessa kom igång sent och inte har 
utnyttjats i någon större omfattning. Vidare noterar revisorerna att dessa tjänster inte är 
tillräckligt anpassade till stödmottagarnas behov.  

”Att stödja banbrytande innovationsverksamhet inom små och medelstora företag är livsviktigt 
för EU:s konkurrenskraft och sysselsättning, och SMF-instrumentet har lyckats dra till sig många 
innovativa företag”, sade Alex Brenninkmeijer, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som 
ansvarar för rapporten. ”Med våra rekommendationer vill vi se till att Europeiska 
innovationsrådet kan bygga vidare på det nuvarande instrumentets framgångar, samtidigt som 
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utformningen och projekturvalet förbättras ytterligare och synergier skapas med andra 
finansieringsinstrument”. 

Revisorerna konstaterade att den breda definitionen av instrumentets ursprungliga syften, och 
det faktum att många ändringar gjorts, har skapat förvirring för huvudaktörer och sökande. Vissa 
av SMF-instrumentets stödmottagare hade förmodligen kunnat hitta alternativ finansiering på 
marknaden.  

Små och medelstora företags deltagande i instrumentet varierar stort mellan länderna. Det beror 
till viss del på faktorer som kommissionen inte kan kontrollera men också på begränsningar i 
kommissionens marknadsförings- och kommunikationsverksamhet och varierande nivåer av stöd 
från nationella kontaktpunkter. 

Revisorerna rapporterar att kommissionens utvärderingsförfaranden för att välja ut projekt har 
förbättrats med tiden. De lyfter särskilt fram införandet av projektpresentationer inför en jury 
under 2018 som en positiv förändring. Det har hjälpt till att identifiera de bästa förslagen, genom 
att väga upp svagheterna med distansutvärdering. Utvärderingsprocessen försvåras emellertid 
både av begränsade resurser och av att ett stort antal förslag som inte blivit godkända lämnas in 
på nytt.  

Sedan starten har ett av målen med SMF-instrumentet varit att skapa kopplingar till EU-stödda 
finansieringsinstrument som tillhandahåller olika former av återbetalningspliktigt finansiellt stöd. 
Kommissionen har dock inte gjort mycket för att skapa sådana kopplingar och den har bara 
begränsad insyn i de faktiska finansiella behoven hos små och medelstora företag, konstaterar 
revisorerna. Dessutom är den tillgängliga informationen om finansieringsinstrument alltför 
splittrad, och stödmottagarna är ofta omedvetna om de EU-stödda finansieringsinstrument som 
finns.  

Efterföljaren till SMF-instrumentet kommer att vara en del av Europeiska innovationsrådet under 
det nya forsknings- och innovationsprogrammet Horisont Europa. Mot denna bakgrund lämnar 
revisorerna ett antal rekommendationer som särskilt rör 

• aspekter av utformningen som bör bevaras, 
• inriktning på rätt stödmottagare och större geografisk spridning, 
• förbättringar i urvalet av projekt, 
• utökade företagsaccelerationstjänster, 
• skapandet av synergier med andra finansieringsinstrument. 

 
 

Meddelande till redaktörer  
SMF-instrumentet är en del av forskningsramprogrammet Horisont 2020. Det är tillgängligt för 
små och medelstora företag i EU:s medlemsstater och 16 associerade länder. Det beviljar bidrag 
till små och medelstora företag för utarbetande av genomförbarhetsstudier (fas 1), forskning och 
utveckling och marknadstester (fas 2) och coachning, mentorskap eller andra tjänster för 
företagsacceleration (fas 3). Även om SMF-instrumentets olika faser är numrerade behöver de 
inte genomföras i följd. 
År 2018 blev SMF-instrumentet en del av pilotprojektet Europeiska innovationsrådet. 

Särskild rapport 02/2020 SMF-instrumentet i praktiken: ett ändamålsenligt och innovativt program 
som står inför utmaningar finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk. 
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Revisionsrätten har nyligen offentliggjort ytterligare granskningsresultat om EU:s finansiella stöd 
till innovativa små och medelstora företag i andra rapporter, såsom de särskilda rapporterna om 
garantiinstrumentet för små och medelstora företag och riskkapital.  

Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och rådet samt för 
andra intressenter, såsom nationella parlament, berörda parter inom näringslivet och företrädare 
för det civila samhället. De allra flesta av rekommendationerna i våra rapporter genomförs. 
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