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UPRAVNI POSTOPKI

EVROPSKA INVESTICIJSKA BANKA
Razpis za zbiranje predlogov – Evropska investicijska banka ponuja finančno pomoč za tri nova
področja programa EIBURS, ki je del njenega ukrepa za spodbujanje univerzitetnih raziskav
(2011/C 185/04)
Večina institucionalnih odnosov Evropske investicijske banke z univerzami poteka prek njenega ukrepa za
spodbujanje univerzitetnih raziskav, ki ga sestavljajo trije različni programi:

— EIBURS, program EIB za spodbujanje univerzitetnih raziskav (EIB University Research Sponsorship
Programme),

— STAREBEI (STAges de REcherche BEI), program za financiranje mladih raziskovalcev, ki sodelujejo v
skupnih univerzitetnih projektih EIB, in

— Univerzitetne mreže EIB (EIB University Networks), program sodelovanja univerzitetnih mrež, ki
kažejo značilnosti, še posebej pomembne za podporo ciljem skupine EIB.

EIBURS zagotavlja nepovratna sredstva univerzitetnim raziskovalnim središčem, dejavnim na raziskovalnih
področjih in temah, ki banko najbolj zanimajo. Finančna pomoč EIB, ki znaša do 100 000 EUR na leto in
traja tri leta, se dodeli v razpisnem postopku zainteresiranim univerzitetnim oddelkom ali raziskovalnim
središčem, ki so povezani z univerzami v Evropski uniji, državah kandidatkah ali možnih državah
kandidatkah ter imajo priznano strokovno znanje in izkušnje na področjih, ki jih je izbrala EIB, da lahko
širijo svoje dejavnosti na teh področjih. Izbrani predlog bo moral zagotoviti razne rezultate (raziskave,
organizacijo tečajev in seminarjev, mreženje, razširjanje izsledkov itd.), ki bodo opredeljeni v pogodbi z EIB.

V študijskem letu 2011/2012 so bila za program EIBURS izbrana tri nova raziskovalna področja, in sicer:

Evropske ureditve intelektualne lastnine ter njihov vpliv na prenos tehnologije in financiranje
intelektualne lastnine
Svetovni politični razgovori se vse bolj osredotočajo na inovativnost in gospodarstvo znanja kot gonilni sili
dolgoročne trajnostne rasti. V tem okviru se pojavljata dve potrebni, a hkrati nelahki nalogi: oblikovanje
novih instrumentov financiranja in pritegnitev zasebnih vlagateljev v prenos znanja in tehnologije. Osebe, ki
se ukvarjajo s prenosom tehnologije, bi morale bolje razumeti odnos med pravnimi in regulativnimi sistemi,
ki urejajo intelektualno lastnino, ter njihov vpliv na to področje. Bolje bi morale razumeti tudi javnopoli
tične pobude, namenjene raziskovalnim središčem in univerzam ter različne finančne instrumente (sklade,
partnerstva, translacijske laboratorije ipd.), namenjene komercializaciji raziskav. Zadeve, kot so profesorjev
privilegij, patentno pravo Evropske unije in njegova uporaba s strani nacionalnih preizkuševalcev ter državne
spodbude, imajo velik vpliv na izkoriščanje sredstev v začetnih fazah, vendar sistematičnih pregledov in
primerjav ni. Področje se hitro spreminja, zato je treba upoštevati nedavne in sedanje dogodke. Idealen
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projekt bo podal izčrpen pregled teh zadev po vseh državah članicah, sprejemljivi pa so tudi projekti, ki
bodo pokrivali najpomembnejše trge Evropske unije na področju inovacij in intelektualne lastnine.
Cilj projekta je podati pregled pravnih, regulativnih in javnopolitičnih ukrepov v državah članicah Evropske
unije ter njihovega vpliva na voljnost oziroma pripravljenost akademskih ustanov, da bi vzpostavile partner
stva z zunanjimi finančnimi subjekti (skladi, fundacijami in drugimi viri zunanjega kapitala), s čimer bi
pospešile svoje delovanje na področju prenosa tehnologije in intelektualne lastnine pa tudi komercializacijo
svojih raziskav. Kjer je primerno, je treba v pregled vključiti in utemeljiti še politične ukrepe in predloge za
izboljšanje prenosa znanja v Evropski uniji.
Rezultati:
Raziskava lahko vključuje pregled obstoječega materiala s tega področja o „splošnih trendih“ dejavnikov
(npr. protokolov, modelov in pogojev), ki vplivajo na komercializacijo raziskav. Raziskava mora vključevati
študije primerov ustanov, ki sodelujejo s finančnimi vlagatelji (EIF lahko olajša dostop do nekaterih prejem
nikov njegovih sredstev, vendar je treba zajeti še dodatne primere). Eno od področij pregleda mora biti
pogodbeni vidik odnosov med raziskovalnimi ustanovami in finančnimi vlagatelji – to področje je obdelano
na ravni odnosa med raziskovalnimi organizacijami in podjetji, na ravni sodelovanja med raziskovalnimi
organizacijami in finančnimi subjekti pa ne dovolj podrobno. Raziskava je triletna, zato se od predlagateljev
pričakuje, da bodo predlagali roke za oddajo vmesnih podatkov. V projekt se lahko vključijo tudi dodatne
dejavnosti, ki bi jih bilo univerzitetno središče pripravljeno izvajati s pomočjo iz programa EIBURS na tem
raziskovalnem področju, med drugim:
— organizacija tečajev, poletnih šol, konferenc in seminarjev,
— oblikovanje podatkovnih zbirk,
— vprašalniki.
Ta projekt bo dopolnjeval študijo izvedljivosti, podprto s sredstvi Evropske komisije (Generalnega direkto
rata za podjetništvo in industrijo), z naslovom „Vzpostavitev finančnega trga za pravice intelektualne
lastnine v Evropi“, številka javnega naročila 3/PP/ENT/CIP/10/A/NO2S003.
Analiza potreb po vlaganjih v infrastrukturne sektorje
Razumevanje obstoječih in bodočih potreb po vlaganjih je nujno za oblikovanje ciljno usmerjenih javnih
politik, ki podpirajo vlaganja v infrastrukturo. Zdi se, da enotnih dokumentov o metodoloških vprašanjih pri
napovedovanju potreb po vlaganjih ni. Od univerzitetnega raziskovalnega središča, ki bo prejelo sredstva
EIBURS, se pričakuje, da bo vzpostavilo raziskovalni program, osredotočen na pregled obstoječih metodo
logij in napovedi potreb po vlaganjih v infrastrukturo, oblikovalo enotno metodologijo za napovedovanje
potreb po vlaganjih v infrastrukturo ter napovedalo potrebe po vlaganjih v gospodarsko infrastrukturo v
Evropi. Področje raziskav mora biti omejeno le na gospodarsko infrastrukturo, t.j. promet, energetiko, vodo
ter informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.
V projekt se lahko vključijo tudi dodatne dejavnosti, ki bi jih bilo univerzitetno središče pripravljeno izvajati
s pomočjo iz programa EIBURS na tem raziskovalnem področju, med drugim:
— organizacija tečajev in seminarjev,
— oblikovanje podatkovnih zbirk,
— vprašalniki.
Vse večje kreditno tveganje pri mikrokreditiranju: vzroki, opozorilni znaki, trenutno stanje in obeti
za prihodnost
Hitra rast ponudbe storitev mikrokreditiranja, namenjenih gospodinjstvom in podjetnikom z nizkimi
dohodki, je v zadnjem desetletju povzročila zasičenost nekaterih trgov, kot so Maroko, Bosna in Hercego
vina, Bolivija in Indija (država Andra Pradeš). Posojilojemalci, ki so imeli dostop do več posojil od več
posojilnih ustanov, so najeli preveč posojil in se tako prezadolžili. Prezadolženost mikroposojilojemalcev je
slaba za panogo mikrokreditiranja nasploh zaradi finančnih posledic in škode za ugled, pa tudi zaradi
socialne in psihološke škode, ki jo lahko povzroči že tako ranljivemu prebivalstvu.
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Za poslabšanje kakovosti mikroposojilnih portfeljev je dejansko več vzrokov in dejavnikov, med katerimi so
gospodarsko okolje, politično vmešavanje, neprimernost regulativnega okvira, agresivno posojanje mikrofi
nančnih ustanov, koncentracija v mestnih območjih ali neprimernost ponujenih produktov. Visoka stopnja
odplačevanja, ki je bila vedno značilna za panogo mikrofinanciranja, se je v nekaterih državah ali regijah
zelo zmanjšala, tako da na nekaterih trgih danes obstaja velika verjetnost večjih posojilnih izgub. Kreditno
tveganje, povezano s prezadolženostjo strank, omenjajo tudi strokovnjaki praktiki kot eno od najhitreje
rastočih tveganj. Na žalost so blažilni ukrepi prepogosto sprejeti šele po izbruhu krize odplačevanja. Zato so
postali vlagatelji odgovornejši pri posojanju sredstev, pojavile pa so se tudi nekatere mednarodne pobude, ki
si prizadevajo za načela varstva strank ter preglednost praks in obrestnih mer, kar naj bi preprečilo
pregrevanje trgov.
EIB v tem okviru vabi raziskovalne predloge, ki bodo ponudili odgovore na naslednja vprašanja:
Pod kakšnimi pogoji se lahko pri mikrokreditiranju ohrani dobra kakovost sredstev in vzdržnost pri širjenju
na trge, kjer obstaja povpraševanje po takšnih storitvah? Kakšno je trenutno kreditno tveganje, vključno s
prezadolženostjo strank, v Afriki in državah, ki so najbolj ogrožene? Ali obstajajo opozorilni znaki, na
podlagi katerih bi lahko preprečili možno krizo odplačevanja, še preden bi dejansko izbruhnila? Kaj se lahko
naučimo iz nedavne krize mirkofinanciranja (Maroko, Bosna in Hercegovina, Andra Pradeš itd.)? Katere
države, še zlasti afriške, so najbolj ogrožene in bi bile lahko „naslednje na vrsti“?
Regionalno gledano morajo biti predlogi osredotočeni, vendar ne omejeni, na afriško regijo (vključno z
regijo MENA).
V projekt se lahko vključijo tudi dodatne dejavnosti, ki bi jih bilo univerzitetno središče pripravljeno izvajati
s pomočjo iz programa EIBURS na tem raziskovalnem področju, med drugim:
— organizacija dogodkov in razširjanje informacij o dogodkih,
— oblikovanje dodatnih podatkovnih zbirk,
— vprašalniki.
Rok za oddajo predlogov, ki jih morate pripraviti v angleščini ali francoščini, je 16. september 2011.
Predlogi, oddani po tem roku, ne bodo upoštevani. Predloge pošljite:
v elektronski obliki na:
universities@eib.org
in
v natisnjeni obliki na:
EIB-Universities Research Action
100, boulevard Konrad Adenauer
2950 Luxembourg
LUXEMBOURG
To the attention of Ms Luísa Ferreira, Co-ordinator.
Več informacij o izbirnem postopku v programu EIBURS ter o drugih programih in mehanizmih je objavljenih na:
http://www.eib.org/universities
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