
V

(Vélemények)

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK

Pályázati felhívás – Az Európai Beruházási Bank felsőoktatási kutatási keretprogramja keretében két
új EIBURS-programot hirdet

(2008/C 145/07)

Az Európai Beruházási Bank felsőoktatási intézményi kapcsolatait a három különböző programot felölelő
felsőoktatási kutatási keretprogram keretében gondozza:

– EIBURS, az EBB egyetemikutatás-támogatási programja (EIB University Research Sponsorship Pro-
gramme),

– STAREBEI (STAges de REcherche BEI), az EBB által támogatott közös egyetemi projekteken dolgozó
fiatal kutatók pénzügyi ösztönzésére létrehozott program, valamint

– EBB-egyetemi hálózatok: az EBB-csoport célkitűzéseit kiemelten támogató felsőoktatási hálózatok
számára kialakított együttműködési lehetőség.

Az EIBURS keretében olyan felsőoktatási kutatóközpontok nyerhetnek támogatást, amelyek a bank számára
kiemelten fontos kutatási témákkal és területekkel foglalkoznak. A három éven át kapható évi maximum
100 000 EUR pénzügyi támogatásra az Európai Unióban, valamint a csatlakozó és csatlakozásra váró orszá-
gokban működő és az EBB által megjelölt területeken már bizonyított egyetemi tanszékek, illetve felsőokta-
tási intézményekhez tartozó kutatóközpontok pályázhatnak nyílt eljárásban azzal a szándékkal, hogy
bővítsék tevékenységeiket a szóban forgó területeken. A sikeres pályázat többféle teljesítési módra tehet javas-
latot (kutatás, tanfolyam- és szemináriumszervezés, hálózatépítés, a kutatási eredmények publikációja és
terjesztése, stb.), melyeket a bankkal kötendő megállapodás rögzít.

A 2008–2009-es egyetemi tanévben két új kutatási terület támogatására van lehetőség az EIBURS keretében:

– Fiatal innovatív vállalkozások finanszírozása Európában

A támogatásban olyan felsőoktatási kutatóközpont részesülhet, amely kész mélyreható kutatásokat
végezni a fiatal innovatív európai vállalkozások finanszírozási korlátaival kapcsolatban. Tény, hogy az
Egyesült Államokkal összehasonlításban viszonylag kevés induló vállalkozásból lesz sikeres vállalat Euró-
pában. A projekt legfontosabb célkitűzése ezért annak elemzése, milyen szerepet játszik ebben a vállalko-
zások finanszírozása. Tipikus kutatási célterület lehet például a finanszírozási korlátok modellezése és
mérése, a különféle finanszírozási formák (kockázati tőke, mezzanine-finanszírozás, stb.) közötti különb-
ségek elemzése, valamint javaslattétel a közszféra által alkalmazandó fejlesztéspolitikára. A projekt része
lehet továbbá minden olyan tevékenység, amelyet a felsőoktatási központ a támogatás alapján és a kutatási
céllal összhangban indokoltnak tart, ideértve például a) tanfolyamok és szemináriumok szervezését,
b) adatbázisok és felmérések készítését.

2008.6.11.C 145/12 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



– Infrastrukturális alapok
A magántőkepiac robbanásszerű növekedésével és az alternatív eszközalapú finanszírozási formák népsze-
rűségének emelkedésével az infrastrukturális alapok számában és méretében is váratlan, de jelentős növe-
kedésről számolhatunk be az elmúlt években. Ezek az infrastrukturális alapok azonban eddig kevés figye-
lemben részesültek az egyetemi, akadémiai kutatók részéről. Az EIBURS keretében olyan felsőoktatási
kutatási központ részesülhet támogatásban, amely kutatói programot állít össze az infrastrukturális alapok
ösztönzőinek és infrastruktúrafinanszírozás-piaci hatásainak elemzésére, a vonatkozó állami fejlesztéspoli-
tikai területek vizsgálatára. A kutatás során egyebek mellett elemezni kell az infrastruktúraeszköz-piac
növekedésének okait és az infrastrukturális alapok szerepét e növekedésben, az alapok hatását és felelős-
ségét infrastruktúrafinanszírozás fejlődésében Európában, az infrastrukturális alapokkal kapcsolatos kocká-
zatokat, valamint az alapok szabályozásában megnyilvánuló, fejlesztéspolitikai célzatú állami szerepvállalás
kérdését. A projekt része lehet továbbá minden olyan tevékenység, amelyet a felsőoktatási központ a
támogatás alapján és a kutatási céllal összhangban indokoltnak tart, ideértve például a) tanfolyamok és
szemináriumok szervezését, b) adatbázisok és felmérések készítését.

A pályázatok beadási határideje: 2008. szeptember 15. A határidő után benyújtott pályázatokat a bírálók
nem veszik figyelembe. A pályázatokat az alábbi címen kell leadni:

EIB – Universities Research Action
100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
Mr. Mateu Turró, Koordinátor

Az EIBURS-pályázattal, valamint más programokkal és támogatási lehetőségekkel kapcsolatban további részletes infor-
mációk a www.eib.org/universities weboldalon olvashatók.
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