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EIB-University Research Sponsorship Programme (EIBURS) – program sponsorowania uniwersyteckich 
badań naukowych – stanowi część inicjatywy EBI na rzecz uniwersyteckich badań naukowych, za pośred
nictwem której EBI zacieśnia stosunki instytucjonalne z uniwersytetami. EIBURS jest źródłem grantów dla 
uniwersyteckich ośrodków badawczych zajmujących się kwestiami, które są przedmiotem szczególnego 
zainteresowania banku. Granty EBI, o wysokości do 100 tys. 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 kandydujących lub potencjalnych 
krajach kandydujących, o uznanej renomie w dziedzinach, którymi bank wykazuje bezpośrednie zaintere
sowanie. Te granty mają umożliwić wybranym ośrodkom poszerzenie działalności w tych dziedzinach. 

Trzy wybrane kierunki badań w ramach programu EIBURS na lata 2011–2014 to: 

— Europejskie systemy praw własności intelektualnej i ich wpływ na finansowanie transferu technologii/ 
własności intelektualnej, 

— Analiza potrzeb inwestycyjnych w sektorach infrastruktury, 

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

EBI otrzymał 22 oficjalne wnioski o trzy granty dostępne w ramach programu EIBURS na lata 2011–2014. 
Poniższa tabela pokazuje podział wniosków według kraju i tematu: 

EIBURS 2011 

Europejskie systemy praw 
własności intelektualnej i ich 

wpływ na finansowanie transferu 
technologii/własności 

intelektualnej 

Analiza potrzeb inwestycyjnych 
w sektorach infrastruktury 

Zwiększenie ryzyka kredytowego 
dla mikrokredytów: początki, 

sygnały ostrzegawcze, stan obecny 
i perspektywy na przyszłość 

OGÓŁEM 

BE 1 1 

DE 1 1 

ES 2 1 3 

FR 3 3 

GR 3 3 

IT 2 2 4 

NL 2 2
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EIBURS 2011 

Europejskie systemy praw 
własności intelektualnej i ich 

wpływ na finansowanie transferu 
technologii/własności 

intelektualnej 

Analiza potrzeb inwestycyjnych 
w sektorach infrastruktury 

Zwiększenie ryzyka kredytowego 
dla mikrokredytów: początki, 

sygnały ostrzegawcze, stan obecny 
i perspektywy na przyszłość 

OGÓŁEM 

PT 1 1 2 

RO 1 1 

UK 2 2 

Ogółem 4 7 11 22 

Dnia 13 października 2011 roku komisja kwalifikacyjna podjęła decyzję o przyznaniu grantów EIBURS 
następującym ośrodkom badawczym: 

— Katolickiemu Uniwersytetowi w Leuven (Belgia) w zakresie tematu „Analiza potrzeb inwestycyjnych 
w sektorach infrastruktury”, 

— Uniwersytetowi Paris 1 Sorbonne-Panthéon (Francja) w zakresie tematu „Zwiększenie ryzyka kredyto
wego dla mikrokredytów: początki, sygnały ostrzegawcze, stan obecny i perspektywy na przyszłość”. 

Nie udało się podjąć decyzji w sprawie kierunku badań „Europejskie systemy praw własności intelektualnej 
i ich wpływ na finansowanie transferu technologii/własności intelektualnej”. Sporządzono krótką listę 
zawierającą dwie propozycje i wkrótce ma zostać podjęta ostateczna decyzja w sprawie wyboru odbiorcy 
grantu. Wyniki procedury selekcyjnej zostaną opublikowane na stronie internetowej inicjatywy na rzecz 
uniwersyteckich badań naukowych. 

Program działań w ramach trzech grantów EIBURS zostanie opublikowany na stronie internetowej inicja
tywy na rzecz uniwersyteckich badań naukowych po podpisaniu umowy z wybranymi uniwersytetami. 

Wszyscy wnioskodawcy zostali bezpośrednio poinformowani o wynikach postępowania. 

Kolejna runda EIBURS zostanie otwarta w ciągu najbliższych miesięcy. Tematy będące przedmiotem propo
zycji zostaną podane w chwili otwarcia. 

Więcej informacji o EIBURS i innych programach w ramach inicjatywy na rzecz uniwersyteckich badań 
naukowych: STAREBEI (STAges de REcherche BEI) i EIB University Networks (sieci uniwersytetów EBI) 
można znaleźć na stronie internetowej inicjatywy na rzecz uniwersyteckich badań naukowych.

PL C 359/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.12.2011


