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Az Európai Beruházási Bank felsőoktatási intézményi kapcsolataira alapozva új egyetemi kutatás-támogatási
keretprogramot hirdet az alábbi három területen:

– EIBURS („EIB University Research Sponsorship Programme”): az egyetemi kutatások ösztönzésére ala-
pított EBB-program keretében olyan felsőoktatási kutatóközpontok nyerhetnek támogatást, amelyek a
bank számára kiemelten fontos kutatási témákkal foglalkoznak. A három éven át kapható évi maximum
100 000 eurós pénzügyi támogatásra az Európai Unión belül, valamint a csatlakozó és csatlakozásra
váró országokban működő, és a bank számára fontos kutatási területeken már bizonyított egyetemi
tanszékek, illetve kutatóközpontok pályázhatnak. A támogatási összegből a kutatási tevékenység bővítése
finanszírozható.

Az EIBURS-program első évében négy kiemelt kutatási téma támogatására van mód. A bank az alábbi
témákra várja a jelentkezők pályázatát (a zárójelben szereplő határidők figyelembevételével):

– Környezeti hatások pénzügyi és gazdasági elemzése (2006. május 23.)

– Technológiai felmérés és innováció-gyorsítás (2006. május 30.)

– Az állam és a magántőke partnerségében megvalósuló PPP-beruházások (2006. június 6.)

– A fenntartható fejlődés szociális, társadalmi aspektusai (2006. június 13.)

– STAREBEI („STAges de REcherche BEI”): az EBB által támogatott közös egyetemi projekteken dolgozó
fiatal kutatók pénzügyi ösztönzésére létrehozott program. A STAREBEI keretében szakmai gyakorlaton
vehetnek részt azok a fiatal kutatók, akik a bank által javasolt kutatási projekteken kívánnak – egy egye-
temi és egy EBB-s konzulens felügyelete mellett – dolgozni. A szakmai gyakorlatok szervezésével a
program közvetve az egyetemi kutatóközpontok és az EBB közös kutatási érdekeit szolgálja.

– EBB-egyetemi hálózatok: az EBB-csoport célkitűzéseit kiemelten támogató felsőoktatási intézmények
számára alapított védnöki program. Ezek a hálózatok tulajdonképpen oktatási, kutatási és fejlesztési tevé-
kenységekre, meghatározott együttműködési céllal alapított szervezeteként működnek: az EBB rajtuk
keresztül népszerűsítheti az egyetemi kutatások támogatására létrehozott két programját, illetve nyújthat
tájékoztatást az általa meghirdetett kutatási felkérésekről. A hálózatok – bizonyos feltételek teljesítése
esetén – saját népszerűsítő kampányaikban is használhatják az EBB-védjegyet.

A programokkal és támogatásokkal kapcsolatos további tájékoztatás az EBB honlapján olvasható:
www.eib.org/universities
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