
Wyniki zaproszenia do składania propozycji – grant EIBURS Instytutu EBI

(2019/C 251/03)

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 2019–2021 wybrano następujące dwa nowe tematy badań w ramach programu EIBURS:

— „Budowanie przyszłości finansowania sprzyjającego włączeniu społecznemu – rola technologii finansowych i cyfry
zacji”: zaproszenie do składania propozycji zostało opublikowane w Dz.U. C 50 z dnia 8 lutego 2019 r., a Instytut 
EBI otrzymał osiem propozycji z siedmiu różnych krajów,

— „Uwzględnienie kryteriów z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ang. Environ
mental, Social and Governance, ESG) w analizie kredytowej i ratingach”: zaproszenie do składania propozycji zostało 
opublikowane w Dz.U. C 57 z dnia 13 lutego 2019 r., a Instytut EBI otrzymał dziesięć propozycji z siedmiu róż
nych krajów.

Dnia 26 czerwca 2019 r. wewnętrzna grupa sterująca (ISG) Instytutu EBI postanowiła o przyznaniu następujących 
grantów:

— grant EIBURS na cele związane z tematem badań „Budowanie przyszłości finansowania sprzyjającego włączeniu spo
łecznemu – rola technologii finansowych i cyfryzacji” przyznano Universiteit Twente (Niderlandy),

— grant EIBURS na cele związane z tematem badań „Uwzględnienie kryteriów z zakresu ochrony środowiska, polityki 
społecznej i ładu korporacyjnego (ang. Environmental, Social and Governance, ESG) w analizie kredytowej i ratin
gach” przyznano Università Ca’ Foscari Venezia (Włochy).

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.
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