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EIB-University Research Sponsorship Programme (EIBURS) – program sponsorowania uniwersyteckich badań 
naukowych – stanowi część programu wiedzy instytutu EBI, za pośrednictwem którego EBI zarządza 
stosunkami instytucjonalnymi z uniwersytetami. EIBURS jest źródłem grantów dla uniwersyteckich 
ośrodków badawczych zajmujących się kwestiami i tematami, które są przedmiotem szczególnego zainte
resowania banku. Granty EBI, w wysokości do 100 tys EUR. na rok przez okres trzech lat, są przyznawane 
w drodze procedury konkursowej zainteresowanym wydziałom uniwersyteckim lub ośrodkom badawczym 
powiązanym z uniwersytetami w państwach członkowskich UE, krajach kandydujących lub potencjalnych 
krajach kandydujących, o uznanej renomie w dziedzinach wybranych przez EBI. Te granty mają im umoż
liwić poszerzenie działalności w tych dziedzinach. 

W latach 2012–2015 wybrano trzy nowe kierunki badań w ramach programu EIBURS; są to: 

— Pomiar wpływu inwestycji wychodzącego poza zysk finansowy, 

— Edukacja finansowa, 

— Analiza kosztów i korzyści w sektorze badań, rozwoju i innowacji. 

EBI otrzymał 28 oficjalnych wniosków o trzy granty w ramach programu EIBURS na lata 2012–2015. 
Poniższa tabela pokazuje podział wniosków według kraju i tematu: 

EIBURS 2012 
Pomiar wpływu inwestycji 
wychodzącego poza zysk 

finansowy 
Edukacja finansowa 

Analiza kosztów i korzyści 
w sektorze badań, rozwoju 

i innowacji 
OGÓŁEM 

AT 1 1 

BE 1 1 

BG 1 1 2 

DE 1 1 2 

DK 1 1 

ES 3 1 4 

GR 1 1
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EIBURS 2012 
Pomiar wpływu inwestycji 
wychodzącego poza zysk 

finansowy 
Edukacja finansowa 

Analiza kosztów i korzyści 
w sektorze badań, rozwoju 

i innowacji 
OGÓŁEM 

IT 1 3 2 6 

NL 1 1 2 

PT 1 1 2 

RO 1 1 

UK 4 1 5 

OGÓŁEM 11 12 5 28 

Dnia 16 listopada 2012 r. komisja ds. programu wiedzy podjęła decyzję o przyznaniu grantów EIBURS 
w zakresie następujących kierunków badań: 

— „Pomiar wpływu inwestycji wychodzącego poza zysk finansowy” – szkole wyższej „London School of 
Economics and Political Science” w Wielkiej Brytanii oraz 

— „Analiza kosztów i korzyści w sektorze badań, rozwoju i innowacji” – Uniwersytetowi w Mediolanie 
(Włochy). 

Komisja ds. programu wiedzy podjęła również, dnia 21 grudnia 2012 r., decyzję o przyznaniu grantu 
EIBURS w zakresie kierunku badań „Edukacja finansowa” Uniwersytetowi w Groningen (Holandia). 

Po podpisaniu umów z wybranymi uniwersytetami na stronie internetowej instytutu EBI poświęconej 
programowi wiedzy zostanie opublikowany program działań dla trzech kierunków badań, którym przy
znano granty w ramach programu EIBURS. 

Wszyscy wnioskodawcy zostali bezpośrednio poinformowani o wynikach tego postępowania kwalifikacyj
nego. 

Kolejna runda EIBURS zostanie rozpoczęta w ciągu najbliższych miesięcy. Wraz z jej rozpoczęciem zostaną 
podane tematy będące przedmiotem wniosków. 

Więcej informacji o EIBURS i innych programach w ramach inicjatywy na rzecz uniwersyteckich badań 
naukowych: STAREBEI (STAges de REcherche BEI – staże badawcze EBI) i EIB University Networks (sieci 
uniwersyteckie EBI) można znaleźć na stronie internetowej instytutu EBI poświęconej programowi wiedzy 
(Knowledge Programme page).
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