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Program sponsorowania przez EBI uniwersyteckich badań naukowych EIBURS (EIB University Research Sponsorship) 
jest częścią programu wiedzy Instytutu EBI, w ramach którego EBI wspiera budowanie relacji z uniwersytetami i ośrod
kami badawczymi. Granty EIBURS w wysokości do 100 000 EUR na rok przez okres trzech lat są przyznawane uniwer
sytetom i ośrodkom badawczym zajmującym się kwestiami, które zostały wybrane przez Instytut EBI i są przedmiotem 
szczególnego zainteresowania Grupy EBI. Beneficjentami grantów są wyłonione w drodze procedury konkursowej pod
mioty w państwach członkowskich UE, krajach kandydujących lub potencjalnych krajach kandydujących, o uznanej 
renomie w dziedzinach objętych bezpośrednim zainteresowaniem Grupy EBI. Granty mają umożliwić wybranym uni
wersytetom lub ośrodkom badawczym poszerzenie działalności w tych dziedzinach.

Na lata 2018–2020 wybrano następujące dwa nowe tematy badań w ramach programu EIBURS:

— Skutki ekonomiczne wspólnej europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony: zaproszenie do składania propozycji zostało 
opublikowane w Dz.U. C 60 z dnia 16 lutego 2018 r., a Instytut EBI otrzymał pięć propozycji z czterech różnych 
krajów,

— Ulepszenie pomiaru efektów pośrednich projektów inwestycyjnych: określenie i kalibracja metod oceny skutków ekonomicznych 
w celu zapewnienia maksymalnej zgodności z analizą kosztów i korzyści: zaproszenie do składania propozycji zostało opu
blikowane w Dz.U. C 65 z dnia 21 lutego 2018 r., a Instytut EBI otrzymał cztery propozycje z czterech różnych 
krajów.

Dnia 6 czerwca 2018 r. wewnętrzna grupa sterująca (ISG) Instytutu EBI postanowiła o przyznaniu następujących 
grantów:

— grant EIBURS na cele związane z tematem badań „Skutki ekonomiczne wspólnej europejskiej polityki bezpieczeń
stwa i obrony” dla Università di Bologna (Włochy),

— grant EIBURS na cele związane z tematem badań „Ulepszenie pomiaru efektów pośrednich projektów inwestycyj
nych: określenie i kalibracja metod oceny skutków ekonomicznych w celu zapewnienia maksymalnej zgodności 
z analizą kosztów i korzyści” dla Universidad Las Palmas de Gran Canaria (Hiszpania).

Wszystkie podmioty ubiegające się o granty EIBURS zostały bezpośrednio poinformowane o wynikach tego 
postępowania.

Bardziej szczegółowe informacje na temat EIBURS i innych inicjatyw w ramach programu wiedzy można znaleźć na 
stronie internetowej Instytutu EBI poświęconej programowi wiedzy.

27.6.2018 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 223/9


	Wyniki zaproszenia do składania propozycji – grant EIBURS Instytutu EBI (2018/C 223/08)

