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POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE 

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY 

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

(2011/C 185/04) 

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 programy: 

— EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme) – program sponsorowania uniwersyteckich 
badań naukowych, 

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

— Sieci uniwersytetów – EBI – mechanizm współpracy z sieciami uniwersytetów wykazującymi cechy, 
które są szczególnie odpowiednie do wspierania celów Grupy EBI. 

EIBURS jest źródłem grantów dla uniwersyteckich ośrodków badawczych zajmujących się kwestiami 
i tematami, które są przedmiotem szczególnego zainteresowania banku. Granty EBI, w wysokości do 
100 000 EUR na rok przez okres trzech lat, są przyznawane w drodze procedury konkursowej zaintere
sowanym wydziałom uniwersyteckim lub ośrodkom badawczym powiązanym z uniwersytetami 
w państwach członkowskich UE, krajach kandydujących lub przystępujących, o uznanej renomie 
w dziedzinach wybranych przez EBI. Te granty mają umożliwić im poszerzenie działalności w tych dzie
dzinach. Zwycięska propozycja powinna gwarantować osiągnięcie różnorodnych efektów (w zakresie badań 
naukowych, organizacji kursów i seminariów, tworzenia sieci kontaktów, rozpowszechniania wyników, itd.), 
które będą przedmiotem umowy kontraktowej z bankiem. 

W roku akademickim 2011/2012 trzy nowe kierunki badań w ramach programu EIBURS są to: 

Europejskie systemy praw własności intelektualnej i ich wpływ na finansowanie transferu techno
logii/własności intelektualnej 

Dyskusje z zakresu polityki globalnej w coraz większym stopniu koncentrują się na innowacjach 
i gospodarce wiedzy jako motorze napędowym długoterminowego, zrównoważonego wzrostu. 
W związku z tym opracowanie nowych instrumentów finansowych i nakłanianie inwestorów prywatnych 
do finansowania transferu wiedzy i technologii jest niezbędnym, aczkolwiek niezwykle trudnym zadaniem. 
Specjalistom od transferu technologii niezbędna jest pogłębiona znajomość stosunków pomiędzy systemami 
prawnymi i regulacyjnymi w dziedzinie własności intelektualnej a oddziaływaniem wywieranym przez nie 
w tym zakresie; ta potrzeba dotyczy również pogłębionej wiedzy na temat incentyw polityki publicznej dla 
ośrodków badawczych i uniwersytetów oraz palety instrumentów finansowych (fundusze, partnerstwa, 
laboratoria wdrożeniowe, itd.) przeznaczonych na komercjalizację wyników badań. Uznaje się, że kwestie 
w rodzaju przywilejów profesorskich, unijnego prawa patentowego (i jego implementacji przez krajowe 
organy rewizyjne) czy incentyw rządowych wywierają znaczące oddziaływanie na eksploatację aktywów 
wczesnego etapu, jednakże brak jest systematycznego przeglądu lub porównania w tym zakresie. Jest to 
dziedzina ulegająca szybkim zmianom i ważne jest, aby takie zmiany były uwzględniane na bieżąco. Idealnie
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projekt powinien dostarczyć całościowy przegląd tych kwestii we wszystkich państwach członkowskich, ale 
mile widziana byłaby również analiza dotycząca najważniejszych unijnych rynków w zakresie innowacji 
i własności intelektualnej. 

Celem tego projektu jest dokonanie przeglądu środków prawnych, regulacyjnych i z zakresu polityki 
publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej i ich wpływu na chęć czy też gotowość instytucji 
akademickich do zaangażowania zewnętrznych podmiotów finansowych (na przykład funduszy, fundacji 
i innych zewnętrznych źródeł kapitału) w ustanowienie partnerstw z myślą o przyśpieszeniu operacji 
z zakresu transferu technologii lub własności intelektualnej i wspieraniu komercjalizacji wyników badań 
tych instytucji. Jeżeli ma to zastosowanie, należy załączyć opis środków i rekomendacji z zakresu polityki 
w celu usprawnienia transferu wiedzy w UE. 

Rezultaty: 

Analiza może obejmować przegląd istniejącego materiału w tej dziedzinie dotyczącego „szerokich tendencji” 
w zakresie czynników (na przykład protokołów, formularzy i warunków) mających wpływ na komercjali
zację wyników badań. Takie opracowanie powinno jednak zawierać studia przypadków dotyczące instytucji, 
które są partnerami inwestorów finansowych (EFI może ułatwić dostęp do niektórych ze swoich jednostek 
zależnych, ale należy podać również dodatkowe przykłady). Jedną z dziedzin, których może dotyczyć 
przegląd jest konktraktualizacja stosunków pomiędzy instytucjami badawczymi a inwestorami finansowymi 
– jest to dziedzina, której przeglądu dokonano pod kątem stosunków pomiędzy instytucjami badawczymi 
a korporacjami, ale nie (wystarczająco) pod kątem stosunków pomiędzy instytucjami badawczymi 
a podmiotami finansowymi. Z tego względu, że jest to analiza trzyletnia, od wnioskodawców oczekuje 
się zaproponowania terminu dostarczenia danych przejściowych. Projekt może obejmować również dodat
kowe działania, jakie ośrodek uniwersytecki byłby gotów podjąć w ramach finansowanego kierunku badań, 
w rodzaju: 

— organizowania kursów i seminariów, 

— tworzenia baz danych, 

— przeprowadzania ankiet. 

Projekt miałby stanowić uzupełnienie finansowanego przez Komisję Europejską (Dyrekcja Generalna 
ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu) studium wykonalności pod tytułem „tworzenie rynku finansowego dla 
praw własności intelektualnej” objętego zaproszeniem do przetargu nr 3/PP/ENT/CIP/10/A/NO2S003. 

Analiza potrzeb inwestycyjnych w sektorach infrastruktury 

Zrozumienie aktualnych i przyszłych potrzeb inwestycyjnych ma kluczowe znaczenie dla opracowania 
właściwie ukierunkowanych polityk publicznych, które mają wspierać inwestycje infrastrukturalne. Brakuje 
jednak całościowego opracowania w zakresie metodologii prognozowania potrzeb inwestycyjnych. Od 
ośrodka badań uniwersyteckich, który otrzyma wsparcie w ramach programu EIBURS oczekuje się doko
nania przeglądu aktualnych metodologii prognozowania potrzeb inwestycyjnych w sektorze infrastruktury 
oraz opracowania jednolitej metodologii prognozowania potrzeb inwestycyjnych w sektorze infrastruktury 
gospodarczej w Europie. Taki program badawczy powinien obejmować wyłącznie infrastrukturę gospo
darczą, tzn. sektor transportu, energii, wody i technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Projekt może obejmować również dodatkowe działania, jakie ośrodek uniwersytecki byłby gotów podjąć 
w ramach finansowanego kierunku badań, w rodzaju: 

— organizowania kursów i seminariów, 

— tworzenia baz danych, 

— przeprowadzania ankiet. 

Zwiększenie ryzyka kredytowego dla mikrokredytów: początki, sygnały ostrzegawcze, stan obecny 
i perspektywy na przyszłość 

W ubiegłym dziesięcioleciu szybki rozwój usług mikrokredytowych na rzecz gospodarstw domowych 
o niskich dochodach i małych przedsiębiorstw doprowadził do nasycenia rynków w niektórych krajach: 
na przykład w Maroku, Bośni i Hercegowinie, Boliwii i Indiach (w tym ostatnim kraju – konkretnie w stanie 
Andhra Pradesh). Niektórzy kredytobiorcy, którzy mieli ułatwiony dostęp do kredytów, zaciągali zbyt duże 
kredyty, co skutkowało ich nadmiernym zadłużeniem. To nadmierne zadłużenie odbiorców mikrokredytów 
jest ze szkodą dla branży mikrokredytowej jako całości nie tylko ze względu na skutki finansowe 
i reputacyjne, ale również ze względu na potencjalne szkody społeczne i psychologiczne dla już i tak 
„wrażliwych” społeczności.
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Pogorszenie jakości aktywów portfela mikrokredytowego ma wiele przyczyn i powodów, wśród których 
należy wymienić: środowisko ekonomiczne, zakłócenia polityczne, niewłaściwe ramy regulacyjne, agresywne 
metody udzielania kredytów przez instytucje mikrokredytowe, ich koncentracja na obszarach miejskich czy 
nieadekwatna oferta produktów. Branża mikrokredytowa doznała poważnego uszczerbku w niektórych 
krajach lub regionach, gdzie od dawna stosowano wysokie stopy spłat kredytów, a potencjał dużych 
strat na kredytach na niektórych rynkach jest obecnie wysoki. Ryzyko kredytowe związane 
z nadmiernym zadłużeniem kredytobiorców jest uważane przez specjalistów z branży za jedno 
z najszybciej rosnących rodzajów ryzyka. Niestety, zbyt często środki zaradcze są podejmowane dopiero 
po rozpoczęciu kryzysu spłat. Dlatego też inwestorzy stali się bardziej odpowiedzialni przy lokowaniu 
środków, pojawiły się również międzynarodowe inicjatywy promujące zasady ochrony klienta 
i przejrzystość zasad ustalania stóp procentowych z myślą o tym, żeby zapobiec przegrzaniu rynków. 

W związku z tym EBI zaprasza do składania propozycji badawczych, które poruszałyby następuje kwestie: 

pod jakimi warunkami można utrzymać solidną jakość i trwałość aktywów mikrokredytów przy jedno
czesnym poszerzeniu ich zasięgu o rynki cechujące się wysokim popytem? Jaki jest aktualny stan ryzyka 
kredytowego (łącznie z poziomem nadmiernego zadłużenia kredytobiorców) w Afryce i innych krajach, 
które uznano za najbardziej narażone na takie ryzyko? Czy istnieją jakieś sygnały ostrzegawcze mogące 
zapobiec wystąpieniu ewentualnego kryzysu spłat, jeszcze zanim do takiego kryzysu dojdzie? Czego 
możemy nauczyć się z niedawnego kryzysu na rynkach mikrokredytowych (Maroko, Bośnia i 
Hercegowina, indyjski stan Andhra Pradesh, itd.)? Jakie kraje, zwłaszcza w Afryce, są najbardziej narażone 
na takie ryzyko i mogą być „następne w kolejce”? 

Jeżeli chodzi o zasięg regionalny, takie propozycje miałyby dotyczyć głównie (ale nie tylko) Afryki (w tym 
tzw. regionu MENA – Bliski Wschód i Afryka Północna). 

Projekt może obejmować również dodatkowe działania, jakie ośrodek uniwersytecki byłby gotów podjąć 
w ramach finansowanego kierunku badań, w rodzaju: 

— organizowania kursów i seminariów, 

— tworzenia baz danych, 

— przeprowadzania ankiet. 

Propozycje należy składać w języku angielskim lub francuskim w terminie do dnia 16 września 2011 roku; 
propozycje złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Propozycje należy wysłać na następujący 
adres: 

(wersja elektroniczna) 

universities@eib.org 

i 

(wersja papierowa) 

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

To the attention of Ms Luísa Ferreira, Co-ordinator. 

Bardziej szczegółowe informacje na temat procedury selekcji EIBURS oraz pozostałych programów i mechanizmów 
można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: http://www.eib.org/universities
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