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

(2010/C 142/09) 

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 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 kandy
dujących lub przystępujących, o uznanej renomie w dziedzinach wybranych przez EBI. 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 2010/2011 trzy nowe kierunki badań w ramach programu EIBURS to: 

— Analiza jakości spłat kredytów w europejskim sektorze MŚP 

Przedstawiciele branży mają ograniczoną wiedzę na temat powiązań między jakością spłat kredytów 
przez małe i średnie przedsiębiorstwa w skali mikro a sytuacją makroekonomiczną, w jakiej przed
siębiorstwa te funkcjonują. Oczekuje się, że uniwersytecki ośrodek badawczy, który otrzyma wsparcie 
w ramach EIBURS, przystąpi do realizacji programu badawczego mającego na celu przeanalizowanie 
wpływu zmian czynników makroekonomicznych na najważniejsze wskaźniki jakości spłat kredytów 
w europejskim sektorze MŚP. Należy między innymi zbadać wpływ zmian tempa wzrostu gospodar
czego (w skali lokalnej i globalnej), stóp procentowych i kursów walut na zaległości płatnicze, niewy
wiązywanie się ze zobowiązań, straty oraz poziom wcześniejszych spłat. Pozwoli to również ustalić, na 
ile prawidłowości te przenikają między poszczególnymi regionami i państwami oraz jaki mają wpływ na 
skutki działań w różnych sektorach przemysłu. 

Grupa EBI tworzy za pośrednictwem EFI archiwum zawierające obszerny zbiór danych na temat jakości 
spłat kredytów, na poziomie grup MŚP i poszczególnych umów. Dane te zostaną udostępnione bada
czom, ale w propozycjach należy wskazać również dodatkowe źródła informacji i bazy danych, które 
zostaną wykorzystane.
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Projekt może także obejmować dodatkowe działania, które ośrodek uniwersytecki byłby gotów podjąć 
w ramach finansowanego kierunku badań, takie jak: 

— organizowanie kursów i seminariów, 

— tworzenie dodatkowych baz danych, 

— przeprowadzanie ankiet. 

— Historia finansowania infrastruktury w Europie 

W obliczu dużych deficytów budżetowych rządy wielu państw europejskich liczą na to, że różne formy 
partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) umożliwią im realizację zobowiązań dotyczących ulepszania 
infrastruktury usług publicznych bez nadmiernego zadłużania sektora publicznego. Jednocześnie w wielu 
krajach poszczególne gałęzie przemysłu sieciowego są od kilku lat objęte prywatyzacją i regulacją. 

W poszczególnych krajach Europy można zaobserwować, że w dłuższej perspektywie własność infra
struktury i związane z nią inwestycje przechodzą cyklicznie między sektorem publicznym a prywatnym. 
Zamówienia realizowane na zasadach koncesji pojawiły się po raz pierwszy już w starożytnej Grecji, 
następnie były powszechnie stosowane przez Rzymian, a współczesną formę otrzymały w ramach 
Kodeksu Napoleona. Większość infrastruktury zbudowanej w XVIII i XIX wieku (tj. kanały, linie kole
jowe i telegraficzne, wodociągi, gazociągi i sieci energetyczne) powstała dzięki kapitałowi prywatnemu, 
który nierzadko był uzupełniany przez jawne lub ukryte dotacje publiczne bądź inne formy wsparcia. 
Wiele takich inwestycji zostało następnie przejętych przez sektor publiczny. Historia różnych usług 
infrastrukturalnych wskazuje, że powiązania między innowacjami technicznymi, usługami infrastruktu
ralnymi i pomocą finansową mogą się tworzyć w rozmaitych kontekstach. Prowadzone wówczas 
debaty, proponowane rozwiązania zastępcze oraz długofalowe rezultaty uzyskiwane przez zaangażo
wane strony mają swój oddźwięk także dzisiaj. 

W związku z powyższym EBI zachęca do składania propozycji programów badawczych, których celem 
jest: 

— zbadanie długofalowych tendencji w skali makro dotyczących finansowania infrastruktury, a także 
ich wpływu na trwałe podnoszenie jakości usług publicznych oraz znaczenia dla współczesnych 
debat dotyczących strategii, 

— opracowanie studiów przypadku dotyczących innowacji technicznych i finansowych stosowanych 
w określonych projektach infrastrukturalnych i sektorach (w szczególności mających znaczenie 
ogólnoeuropejskie), 

— skatalogowanie i przeanalizowanie historii różnych mechanizmów finansowania ze środków publicz
nych, prywatnych i mieszanych, które były stosowane przy budowie i eksploatacji infrastruktury 
w różnych sektorach oraz na gruncie różnych uwarunkowań prawnych i ram polityki krajowej. 

Zachęcamy uczelnie europejskie (występujące samodzielnie lub w porozumieniu z partnerami) do 
nadsyłania zgłoszeń zawierających propozycje programów badawczych poświęconych powyższym 
zagadnieniom. Podmioty, których zgłoszenia zostaną przyjęte, otrzymają w ramach programu EIBURS 
subwencję w wysokości maksymalnie 300 000 EUR przez okres trzech lat, która będzie przeznaczona 
na sfinansowanie nowych badań dotyczących obszarów historii finansowania infrastruktury w Europie, 
mających związek z bieżącymi debatami dotyczącymi strategii. Szczególnie pożądane są propozycje 
badań, które przewidują ilościową i jakościową analizę interdyscyplinarną (obejmującą na przykład 
aspekty historyczne, techniczne, ekonomiczne i finansowe) oraz współpracę między pracownikami 
naukowymi z różnych państw europejskich. 

Większość środków finansowych powinna zostać wykorzystana w celu zatrudnienia nowych młodych 
pracowników naukowych w stopniu doktora, którzy będą pracować nad określonymi zagadnieniami. 
W uzasadnionych przypadkach istnieje także możliwość nawiązania współpracy między badaczami 
a specjalistami ds. sektora infrastruktury zatrudnionymi w Europejskim Banku Inwestycyjnym 
w Luksemburgu. Ponadto część środków należy przeznaczyć na zorganizowanie imprez służących 
upowszechnianiu wiedzy oraz na stworzenie sieci umożliwiającej wymianę informacji między specjalis
tami w dziedzinie historii określonych sektorów infrastruktury w poszczególnych krajach.
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— Wpływ prawa na gospodarkę – analiza ekonomiczna skutków dyrektywy w sprawie opakowań 
i odpadów opakowaniowych 

Jednym z najważniejszych elementów każdego rzetelnego projektu związanego z gospodarką odpadami 
jest infrastruktura niezbędna do recyklingu i odzyskiwania odpadów opakowaniowych. Zgodnie 
z dyrektywą w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych przemysł opakowaniowy ma obowiązek 
przetwarzać i odzyskiwać wprowadzane na rynek opakowania, ale to poszczególne kraje odpowiadają za 
realizację określonych w dyrektywie celów dotyczących recyklingu i odzysku. 

Tematem badania jest analiza ekonomicznych skutków zobowiązań prawnych wynikających ze wspom
nianej dyrektywy dla poszczególnych zaangażowanych stron, czyli organów administracji publicznej, 
uczestników rynku i obywateli. 

W ramach badania należy ocenić efektywność ekonomiczną środków przewidzianych w dyrektywie 
z punktu widzenia analizy kosztów i korzyści. Wymaga to między innymi uwzględnienia ekonomicznej 
stopy zwrotu mierzonej w kategoriach lepszej ochrony środowiska i rozkładu kosztów. W związku 
z tym należy ustalić, czy obywatele UE ponoszą koszty realizacji dyrektywy w postaci wyższych cen 
towarów pakowanych i/lub wyższych opłat za utylizację odpadów, czy korzyści ekonomiczne z punktu 
widzenia ochrony środowiska są zadowalające w porównaniu z alternatywnymi strategiami oraz czy 
przyjęte zasady prawne pozwalają skutecznie osiągać wyznaczone cele. 

Badania powinny objąć reprezentatywną próbę państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Projekt może także obejmować dodatkowe działania, które ośrodek uniwersytecki byłby gotów podjąć 
w ramach finansowanego kierunku badań, takie jak: 

— organizowanie kursów i seminariów, 

— tworzenie baz danych, 

— przeprowadzanie ankiet. 

Termin składania propozycji to 10 września 2010 roku. Propozycje złożone po tym terminie nie będą 
brane pod uwagę. Propozycje należy wysłać na następujący adres: 

wersja elektroniczna: 

universities@eib.org 

oraz 

wersja drukowana: 

EIB-Universities Research Action 
100, boulevard Konrad Adenauer 
2950 Luxembourg 
LUXEMBOURG 

To the attention of Ms Luísa Ferreira, 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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