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Zaproszenie do składania propozycji

Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego oferuje nowy grant EIBURS w ramach Programu 
wiedzy

(2018/C 60/14)

Program wiedzy Instytutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego przyznaje granty na badania naukowe w ramach róż
nych programów, takich jak:

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

EIBURS jest źródłem grantów dla wydziałów uniwersytetów oraz ośrodków badawczych powiązanych z uniwersyte
tami, działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz krajach kandydujących lub potencjalnych krajach 
kandydujących i zajmujących się kwestiami będącymi przedmiotem szczególnego zainteresowania Banku. Granty 
EIBURS w wysokości maksymalnie 100 000 EUR na rok przez okres trzech lat są przyznawane w drodze procedury 
konkursowej zainteresowanym wydziałom uniwersytetów lub ośrodkom badawczym powiązanym z uniwersytetami 
o uznanej renomie w wybranej dziedzinie. Zwycięskie propozycje powinny gwarantować osiągnięcie zróżnicowanych 
wyników, które będą przedmiotem umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

W roku akademickim 2018/2019 w ramach programu EIBURS przyjmowane są propozycje dotyczące nowego przed
miotu badań:

„Skutki ekonomiczne wspólnej europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony”

Europejscy decydenci intensywnie pracują nad opracowaniem wspólnej europejskiej polityki zagranicznej i bezpieczeń
stwa, łączącej bezpieczeństwo krajowe z relacjami z sąsiadującymi regionami w ramach działań zewnętrznych UE oraz 
mającej na celu zwiększenie efektywności wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO). Osiągnięcie konsensusu 
w sprawie nowych obszarów wspólnej polityki w tej dziedzinie stało się jeszcze bardziej istotne w świetle opuszczenia 
UE przez Zjednoczone Królestwo. Poruszenie tematu tego nowego obszaru polityki mogłoby mieć znaczące konsekwen
cje budżetowe i finansowe w państwach członkowskich, dotyczące także celu związanego z osiągnięciem przyrostu 
wydajności przez łączenie zasobów. Przykładem mogą być ogólnoeuropejskie przetargi przy zamówieniach publicznych, 
zamiast stosowanych głównie przetargów krajowych. Celem badania jest dokonanie oceny skutków ekonomicznych 
koordynowania wspólnych wydatków europejskich na bezpieczeństwo i obronę oraz ich wpływu na wzrost gospodar
czy i zdolność innowacyjną. Przyrosty efektywności ekonomicznej i operacyjnej wydają się głównym bodźcem dla takiej 
ewolucji w kierunku integracji. Nadaj istnieje jednak potrzeba lepszego zrozumienia rzeczywistej wielkości skutków eko
nomicznych takich środków.

Proponowany program badawczy rzuci więcej światła na wielkość zasobów gospodarczych (wydatki, pracownicy itp.), 
które państwa członkowskie Unii Europejskiej przeznaczają na obronę i bezpieczeństwo, oraz umożliwi próbę identyfi
kacji obszarów o największym potencjale przyrostów wydajności, szczególnie poprzez unikanie nieefektywnego powie
lania wydatków. W programie zostaną również uwzględnione podsektory działalności gospodarczej i regiony najbardziej 
dotknięte wydatkami wojskowymi. Należy szczegółowo przeanalizować rolę i wielkość budżetu obronnego w ogólnym 
budżecie wydatków wraz z bieżącymi źródłami finansowania. Istotnym aspektem jest także wkład wydatków wojsko
wych w rozwój aktywności w zakresie nauki i innowacji. Badanie powinno pozwolić na ocenę konsekwencji przewidy
wanego zwiększenia budżetów obronnych, zwłaszcza w odniesieniu do celu NATO wynoszącego 2 % PKB.

EBI zachęca do składania propozycji badań z uwzględnieniem następujących punktów:

— chociaż – biorąc pod uwagę UE jako całość w odniesieniu do tematów przedstawionych powyżej – badanie powinno 
również obejmować dogłębne badania dla pięciu reprezentatywnych krajów,

— rozwijać temat możliwości politycznych w zakresie integracji oraz ich skutków ekonomicznych,

— badać odpowiednie instrumenty finansowe, w tym te, które umożliwiają wykorzystanie środków publicznych 
(zarówno funduszy unijnych, jak i krajowych).
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Projekt może uwzględniać dodatkowe działania badawcze, które centrum uniwersyteckie chce podjąć dzięki grantom, 
takie jak: a) organizacja seminariów lub konferencji; b) tworzenie baz danych oraz c) dogłębne studia przypadku.

Propozycje należy składać w języku angielskim do godziny 24.00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu 15 kwietnia 
2018 r. Propozycje złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Propozycje należy przesyłać pocztą elektro
niczną na następujący adres:

Events.EIBInstitute@eib.org

Bardziej szczegółowe informacje na temat procedury selekcji stosowanej w programie EIBURS i Instytutu EBI można znaleźć na 
stronie internetowej pod adresem: http://institute.eib.org/.
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