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Wezwanie do składania propozycji — Europejski Bank Inwestycyjny oferuje dwa nowe granty
EIBURS w ramach inicjatywy na rzecz uniwersyteckich badań naukowych

(2008/C 145/07)

Europejski Bank Inwestycyjny zarządza stosunkami instytucjonalnymi z uniwersytetami przede wszystkim
za pośrednictwem wspólnej inicjatywy EBI i uniwersytetów na rzecz badań naukowych, w której skład
wchodzą trzy różne programy:

— EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme) — program sponsorowania uniwersytec-
kich badań naukowych,

— STAREBEI (STAges de REcherche BEI) — program finansowania dla młodych naukowców pracujących
nad wspólnymi projektami EBI i uniwersytetów,

— Sieci uniwersytetów EBI (EIB University Networks) — mechanizm współpracy dla sieci uniwersy-
tetów wykazujących cechy, które są szczególnie odpowiednie do wspierania celów Grupy EBI.

EIBURS jest źródłem grantów dla uniwersyteckich ośrodków badawczych zajmujących się kwestiami, które
są przedmiotem szczególnego zainteresowania Banku. Granty EBI, o wysokości do 100 000 EUR na rok
przez okres trzech lat, są przyznawane w drodze konkursu zainteresowanym wydziałom uniwersyteckim
lub ośrodkom badawczym powiązanym z uniwersytetami w państwach członkowskich UE, krajach kandydu-
jących lub przystępujących, o uznanej renomie w dziedzinach wybranych przez EBI. Te granty umożliwią im
poszerzenie działalności w tych dziedzinach. Wybrana propozycja powinna gwarantować osiągnięcie
różnych wyników (badania naukowe, organizacja kursów i seminariów, sieć kontaktów, rozpowszechnianie
wyników, itd.), które będą przedmiotem umowy kontraktowej z Bankiem.

W roku akademickim 2008–2009 dwa nowe kierunki badań w ramach programu EIBURS to:

— Finansowanie młodych, innowacyjnych firm w Europie

Warunkiem otrzymania grantu EIBURS w tej dziedzinie badań jest zaangażowanie ośrodka uniwersytec-
kiego w zaawansowane badania nad ewentualnymi ograniczeniami finansowymi dotyczącymi młodych,
innowacyjnych przedsiębiorstw w Europie. W porównaniu do USA, stosunkowo niewiele nowych firm w
Europie przekształca się w duże, dobrze prosperujące przedsiębiorstwa. Głównym celem tego projektu
jest dokonanie analizy roli, jaką w tym odgrywa finansowanie. Te badania obejmowałyby modelowanie i
mierzenie ograniczeń finansowych, dokonanie rozróżnienia pomiędzy różnymi rodzajami finansowania
(kapitał podwyższonego ryzyka, finansowanie mezzanine itd.) oraz sformułowanie zaleceń dotyczących
polityki publicznej. Ten projekt mógłby obejmować dodatkową działalność, jakiej ośrodek uniwersytecki
byłby gotów się podjąć w ramach grantu dla tego kierunku badań, między innymi (i) organizację kursów
i seminariów; (ii) opracowanie baz danych i ankiet.
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— Fundusze infrastruktury
W ostatnich latach, oprócz eksplozji sektora private equity i popularności alternatywnych klas aktywów,
znacznie się zwiększyła liczba i rozmiar funduszy infrastruktury. Badacze akademiccy poświęcają jednak
tym funduszom mało uwagi. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego w ramach EIBURS jest opra-
cowanie przez ośrodek uniwersytecki programu badawczego poświęconego analizie czynników napędza-
jących rozwój funduszy infrastruktury i ich wpływu na rynek finansowania infrastruktury oraz powiąza-
nych kwestii polityki publicznej. Bardziej konkretnie, taki program badawczy powinien skupić się na
przyczynach wzrostu rynku aktywów infrastruktury i roli, jaką w tym odgrywają fundusze infrastruk-
tury; wpływie i znaczeniu funduszy infrastruktury dla finansowania infrastruktury w Europie; ryzyku
związanym z funduszami infrastruktury oraz zakresie interwencji polityki publicznej w regulowaniu
funduszy infrastruktury. Ten projekt mógłby obejmować dodatkową działalność, jakiej ośrodek uniwersy-
tecki byłby gotów się podjąć w ramach grantu dla tego kierunku badań, między innymi (i) organizację
kursów i seminariów; (ii) opracowanie baz danych i ankiet.

Termin składania propozycji to 15 września 2008 r. Propozycje złożone po tym terminie nie będą brane
pod uwagę. Propozycje należy wysłać na następujący adres:

EIB-Universities Research Action
100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
To the attention of Mr Mateu Turró, Co-ordinator.

Bardziej szczegółowe informacje o procedurze selekcji EIBURS oraz innych programach i mechanizmach można znaleźć
na stronie internetowej pod adresem: www.eib.org/universities
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