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EURÓPSKA INVESTIČNÁ BANKA
Výzva na predkladanie návrhov – Európska investičná banka navrhuje v rámci Akcie EIB a vysokých
škôl na podporu výskumu dve nové finančné podpory EIBURS
(2008/C 145/07)
Európska investičná banka vedie väčšinu svojich inštitucionálnych vzťahov s vysokými školami prostredníctvom Akcie EIB a vysokých škôl na podporu výskumu, ktorá pozostáva z troch rozdielnych programov:

— EIBURS, program EIB na sponzorovanie vysokoškolského výskumu EIB (EIB University Research
Sponsorship Programme),

— STAREBEI (STAges de REcherche BEI), program financovania mladých výskumníkov, ktorí pracujú na
spoločných projektoch EIB a vysokých škôl, a

— Vysokoškolské siete EIB, mechanizmus spolupráce pre vysokoškolské siete, ktorých črty majú zvláštny
význam pre podporu cieľov skupiny EIB.

Z programu EIBURS sa poskytujú granty vysokoškolským výskumným centrám, ktoré sa zaoberajú témami
s veľkým významom pre banku. Finančná podpora EIB v objeme až 100 000 EUR ročne na obdobie troch
rokov sa prostredníctvom súťaže poskytuje zainteresovaným katedrám vysokých škôl alebo výskumným strediskám, ktoré sú pridružené k vysokým školám v EÚ, prístupových alebo pristupujúcich krajinách a majú
uznávané odborné zázemie v oblastiach určených EIB, takže môžu v týchto oblastiach svoje činnosti naďalej
rozširovať. Z úspešného návrhu vzíde celá škála výstupov (výskum, organizovanie kurzov a seminárov, budovanie sietí, šírenie výsledkov atď.), ktoré budú predmetom zmluvnej dohody uzatvorenej s EIB.

Na akademický rok 2008/2009 sa v programe EIBURS vybrali dve nové línie výskumu:

— Financovanie mladých inovačných firiem v Európe

Vysokoškolské centrum, ktoré dostane finančnú podporu EIBURS, sa v rámci tejto línie výskumu zapojí
do moderného výskumu súvisiaceho s možnými finančnými obmedzeniami vo vzťahu k mladým
inovačným firmám v Európe. V porovnaní s USA sa len relatívne malý počet začínajúcich európskych
firiem rozrastie do veľkých úspešných spoločností. Hlavným cieľom tohto projektu je analyzovať, do akej
miery pri takomto výsledku zohrávajú úlohu financie. Typickými aspektmi tejto línie výskumu by bolo
vytvoriť model finančného obmedzenia a vyhodnotiť ho, rozlišovať medzi rôznymi typmi financovania
(rizikový kapitál, mezanínové financovanie atď.) a naformulovať odporúčania pre verejnú politiku.
Projekt môže zahrňovať akékoľvek doplnkové činnosti, ktoré vysokoškolské stredisko vie podniknúť
s finančnou pomocou v rámci línie výskumu, okrem iného aj vrátane a) organizovania kurzov
a seminárov, b) tvorby databáz a prieskumov.
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— Infraštruktúrne fondy
Popri enormnom náraste investícií so súkromným kapitálom (private equity) a popularite alternatívnych
tried aktív zaznamenali v ostatných rokoch obrovský nárast v počte i rozsahu aj infraštruktúrne fondy.
Infraštruktúrnym fondom sa však doteraz zo strany akademických výskumných pracovníkov nevenovala
prakticky žiadna pozornosť. Vysokoškolské výskumné centrum, ktoré dostane finančnú podporu v rámci
EIBURS, vytvorí výskumný program zameraný na analýzu ťahúňov infraštrukúrnych fondov a ich dosahu
na trh pre infraštruktúrne financovanie, ako aj na súvisiace otázky verejnej politiky. Výskumný program
by sa mal na konkrétnej rovine zaoberať dôvodmi rastu trhu pre infraštruktúrne aktíva a úlohou, akú
v nich infraštruktúrne fondy zohrávajú; vplyvmi a významom infraštruktúrnych fondov pre infraštruktúrne financovanie v Európe; rizikami spojenými s infraštruktúrnymi fondmi; a mierou, do akej môže
verejná politika zasahovať pri regulovaní infraštrukúrnych fondov. Projekt môže zahrňovať akékoľvek
doplnkové činnosti, ktoré vysokoškolské stredisko vie podniknúť s finančnou pomocou v rámci línie
výskumu, okrem iného aj vrátane a) organizovania kurzov a seminárov; b) tvorby databáz a prieskumov.
Termín na predloženie návrhov je 15. september 2008. Návrhy predložené po tomto termíne sa nebudú
brať do úvahy. Návrhy treba zasielať na adresu:
EIB-Universities Research Action
100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
To the attention of Mr Mateu Turró, Co-ordinator
Podrobnejšie informácie o výberovom procese v programe EIBURS, ako aj o iných programoch a mechanizmoch nájdete
na internetovej stránke: www.eib.org/universities
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