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Wezwanie do składania propozycji 

Europejski Bank Inwestycyjny oferuje nowy grant EIBURS w ramach inicjatywy na rzecz 
uniwersyteckich badań naukowych 

(2009/C 246/06) 

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 uniwersyteckich 
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 uniwersytetów 
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 kandy
dujących lub przystępujących o uznanej renomie w dziedzinach wybranych przez EBI. Te granty mają 
umożliwić im poszerzenie działalności w tych dziedzinach. Wybrana propozycja powinna gwarantować 
osiągnięcie różnych wyników (badania naukowe, organizacja kursów i seminariów, tworzenie sieci 
kontaktów, rozpowszechnianie wyników itd.), które będą przedmiotem umowy kontraktowej z Bankiem. 

W roku akademickim 2009/2010 nowy kierunek badań w ramach programu EIBURS to: 

— Fundusze Rozwoju Miejskiego w Europie: możliwości, struktury, operacje 

JESSICA (Wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich) – inicja
tywa polityczna Komisji Europejskiej i EBI mająca na celu promowanie Funduszy Rozwoju Miejskiego 
(FRM), tzn. instrumentów inżynierii finansowej wspierających inwestycje w trwały rozwój obszarów 
miejskich. JESSICA odpowiada na potrzebę wspierania odnowy i transformacji miast europejskich 
i rozwiązuje problem braku funduszy inwestycyjnych na rzecz PPP i projektów spełniających kryteria 
zintegrowanego i trwałego rozwoju obszarów miejskich. 

Celem tej inicjatywy jest wspieranie rozwoju nowego segmentu na rynku europejskich funduszy inwe
stycyjnych, który obejmuje instrumenty inwestycyjne zajmujące się identyfikowaniem i finansowaniem 
trwałej infrastruktury miejskiej i udzielające wsparcia operatorom transformacji miejskiej zdolnym do 
osiągnięcia rezultatów w zakresie trwałego rozwoju obszarów miejskich. Ten wschodzący segment na 
rynku funduszy ma pewne podobieństwa do istniejących instrumentów w rodzaju funduszy infrastruk
tury, funduszy nieruchomości czy funduszy etycznych, ale przekształca niektóre z ich cech w nowe 
struktury organizacyjne oparte na konkretnych sposobach zarządzania, umiejętnościach zawodowych 
oraz zdolnościach analitycznych i do tworzenia sieci kontaktów.
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Proponowany program badawczy powinien skupiać się na tym wschodzącym segmencie rynku 
i opisywać jego formy w różnych europejskich krajach i regionach. Powinien dokonać przeglądu 
aktualnej sytuacji i poglądów na temat FRM, przyczyniając się w ten sposób do wypełnienia luki 
pomiędzy środowiskiem zawodowym i akademickim. Powinien uwzględniać również procesy rozwoju 
obszarów miejskich w Europie i ich średnio- lub długoterminowy wpływ na zapotrzebowanie na infra
strukturę i usługi miejskie oraz powiązane wymogi inwestycyjne. Jednym z głównych celów tego 
programu jest dostarczenie FRM, jako inwestorom w trwały rozwój obszarów miejskich, pełniejszych 
informacji na temat ryzyka i możliwości związanych z długoterminowymi inwestycjami w miastach 
europejskich. Wybrana propozycja powinna wykazać zdolność kandydata do połączenia zdolności 
badawczych, doświadczenia i zasobów danych z obszerną dokumentacją udostępnioną w wyniku 
badań zleconych przez EBI w ramach inicjatywy JESSICA. 

Proponowany program badawczy powinien gwarantować osiągnięcie następujących rezultatów: 

— opracowania przeznaczone do publikacji w czasopismach akademickich i profesjonalnych, 

— wzorce organizacyjne/operacyjne dla FRM, w tym struktury prawne, zasady i kryteria wydajności, 
metody i punkty odniesienia służące do oceny i zarządzania portfelami aktywów, 

— moduły szkoleniowe dla długoterminowych inwestorów, w tym specjalistów i fachowców zaangażowa
nych w operacje i projekty związane z FRM, strukturyzację finansową oraz pomoc doradczą/techniczną. 

Termin składania propozycji to dzień 30 listopada 2009 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 
2950 Luxembourg 
LUXEMBOURG 

For the attention of Ms Luisa Ferreira, Co-ordinator. 

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