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(2015/C 233/07)
Euroopan investointipankki -instituutti kanavoi tutkimusapurahansa pääasiassa osaamista ja tietoa edistävän Knowledgeohjelmahankkeen kautta, johon kuuluu kaksi eri rahoitusohjelmaa:
— EIBURS, EIB University Research Sponsorship Programme -tutkimusrahoitusohjelma
— STAREBEI (STAges de REcherche BEI), EIP:n tutkijaharjoitteluohjelma, josta rahoitetaan nuorten tutkijoiden toi
mintaa EIP:n ja yliopistojen yhteishankkeissa.
EIBURS-ohjelmasta myönnetään apurahoja EU:n jäsenvaltioissa, jäsenehdokasvaltioissa ja liittymisneuvotteluja käyvissä
valtioissa toimiville yliopistojen laitoksille ja yliopistoihin sidoksissa oleville tutkimuskeskuksille, jotka työskentelevät
Euroopan investointipankin (EIP:n) kannalta erityisen tärkeiden tutkimusaiheiden parissa. EIBURS-tutkimusmäärärahan
suuruus on enintään 100 000 euroa vuodessa, ja se myönnetään kolmeksi vuodeksi. Määräraha jaetaan kilpailumenette
lyn kautta yliopistojen laitoksille tai tutkimuskeskuksille, joilla on tunnustettua asiantuntemusta valitulla aihealueella.
Tuettavaan hankkeeseen on sisällyttävä erilaisia tuotoksia, joista sovitaan erikseen EIP:n kanssa.
Kaudelle 2015/2016 EIBURS-ohjelman rahoituskohteiksi pyydetään ehdotuksia seuraavasta tutkimusaiheesta:
Miten myös suuri organisaatio voi olla innovatiivinen?
Tutkimushankkeen tavoitteena on ensin selvittää, miten vakiintuneet organisaatiot voisivat parhaiten hyödyntää eri pro
jekteja ja/tai uusia avauksia onnistuneiden radikaalien innovaatioiden pohjana. Tämän jälkeen on tarkoitus kehittää eri
laisia toimintatapoja, yhteisiä työvälineitä ja tekniikoita näiden innovaatiohankkeiden ja aloitteiden tueksi.
Monen asemansa jo vakiinnuttaneen organisaation perustana on kyky toisintaa olemassa olevia prosesseja tehokkaasti ja
varmasti tai toteuttaa asteittaisia innovaatioita tuotteisiin ja palveluihin. Muutossyklin nopeutumisen vuoksi organisaatiot
saattavat yhä useammin siirtyä vaihtoehtoisiin toimintatapoihin tuottaakseen radikaalimpia innovaatioita tai muutoksia.
Tutkimuksen tulisi keskittyä siihen, miten ydinprosessinsa vakiinnuttaneet organisaatiot voivat edistää myös radikaaleja
innovaatioita ja muutoksia. Tutkimuksen pääpainon tulee olla toimeenpanossa eli siinä, miten vakiintuneet organisaatiot
voivat parhaiten toteuttaa muutokset sen jälkeen, kun niistä on päätetty. Tutkimuksessa olisi pyrittävä tunnistamaan
radikaalien innovaatioiden ja muutosten edellyttämiä toimintamalleja vakiintuneissa organisaatioissa sekä käyttämään
tätä viitekehyksenä, jonka tukemana esitetään työvälineitä tällaisten innovaatioiden edistämiseen.
Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltaisiin radikaalien innovaatioiden erilaisia toimintamalleja vakiintuneissa organisaati
oissa. Tähän tutkimusvaiheeseen tulee kuulua käytännön kokemuksiin perustuvia oppeja sitä, miten innovaatiot voidaan
empiiristen havaintojen perusteella tehokkaimmin toteuttaa.
Toisen tutkimusvaiheen tulisi keskittyä erilaisiin mahdollisiin toteutustapoihin sen jälkeen, kun tavoiteltu strategia tai
lopputulos on valittu. Tässä vaiheessa selvitetään:
— ovatko tietyt toimintatavat muita tehokkaampia tiettyjen innovaatiotuotosten aikaansaamiseksi, ja
— missä määrin organisaatiot pystyvät ohjaamaan tavoiteltua lopputulosta vaikuttamalla sitä tukeviin ja estäviin tekijöi
hin, ja mikä merkitys on hallitsemattomilla ulkopuolisilla tekijöillä ja sattumalla.
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Arvioinnissa tulisi ottaa huomioon myös muita tekijöitä, kuten yrityskulttuuri ja laajempi liiketoimintaympäristö.
Tutkimuksen kolmas vaihe rakentuu kahden edeltävän vaiheen havaintojen pohjalle. Siinä on tarkoitus keskittyä
kehittämään:
— diagnostisia työkaluja, joilla voidaan tunnistaa eri liiketoimintatyyppejä varten parhaat toimintatavat erilaisten inno
vaatioiden toteutukseen, ja
— innovointia tukevia työkaluja, joita organisaatiot voivat käyttää edistääkseen erilaisten innovaatiomallien onnistunutta
käyttöönottoa.
Hankkeeseen voi kuulua myös muuta toimintaa, jota tutkimuskeskus pitää tärkeänä tutkimuksen onnistuneen toteutuk
sen ja sen tuloksista tiedottamisen kannalta, kuten:
— seminaarien ja muun tiedotustoiminnan järjestämistä
— tietokantojen luomista ja
— kyselytutkimuksia.
Hakemukset on laadittava joko englanniksi tai ranskaksi. Määräaika ehdotusten jättämiselle on 30. syyskuuta 2015 klo
24.00 Keski-Euroopan aikaa (CET). Määräajan jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä. Hakemukset toimitetaan sähkö
postitse osoitteeseen:
institute@eib.org
Tarkempaa tietoa EIBURS-ohjelman valintamenettelystä ja EIP-instituutista saat osoitteesta: http://institute.eib.org/

