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Výzva k předkládání návrhů – Evropská investiční banka navrhuje v rámci své Akce EIB a vysokých 
škol na podporu výzkumu tři nové finanční podpory EIBURS 

(2010/C 142/09) 

Evropská investiční banka uskutečňuje většinu svých institucionálních vztahů s vysokými školami v rámci 
Akce EIB a vysokých škol na podporu výzkumu, která zahrnuje tři různé programy: 

— EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme – Program EIB na podporu výzkumu na 
vysokých školách), 

— STAREBEI (STAges de REcherche BEI – Výzkumné stáže EIB) – program financování určený mladým 
výzkumným pracovníkům, kteří pracují na společných projektech EIB a vysokých škol, a 

— EIB University Networks (Sítě vysokých škol EIB) – mechanismus spolupráce pro sítě vysokých škol, 
které svým zaměřením významně podporují cíle skupiny EIB. 

EIBURS poskytuje granty vysokoškolským výzkumným střediskům zabývajícím se tématy výzkumu, o něž 
má banka velký zájem. Finanční podpory EIB do výše 100 000 EUR ročně v průběhu tří let se poskytují na 
základě výběrového řízení katedrám vysokých škol nebo výzkumným střediskům při vysokých školách v EU 
a v kandidátských a potenciálních kandidátských zemích, jež projeví o podporu zájem a mají uznané 
odborné znalosti v oblastech vybraných bankou, a umožní jim aktivity v těchto oblastech rozšířit. Vybraný 
návrh povede k celé řadě výstupů (výzkum, organizování kurzů a seminářů, vytváření sítí, šíření výsledků 
atd.), které budou předmětem smluvního ujednání s bankou. 

Pro akademický rok 2010/2011 se v rámci programu EIBURS zvolily tři nové oblasti výzkumu: 

— Analýza vztahu mezi splácením úvěrů poskytnutých evropským MSP a makroekonomickou 
situací 

V praxi se chápe vztah mezi splácením úvěrů poskytnutých MSP na mikroekonomické úrovni 
a makroekonomickou situací, v níž tyto MSP působí, jen v omezené míře. Od vysokoškolského 
výzkumného střediska, které získá podporu v rámci EIBURS, se očekává vytvoření výzkumného 
programu zaměřeného na analýzu dopadu změn makroekonomických faktorů na klíčové ukazatele 
splácení úvěrů MSP v Evropě. Mimo jiné je třeba přezkoumat dopad změn ekonomického růstu (na 
místní a celosvětové úrovni), úrokových sazeb a směnných kurzů na prodlení v placení, míru selhání, 
úvěrovou ztrátu a sazby u předčasného splacení, což rovněž umožní změřit šíření těchto jevů mezi 
regiony a zeměmi, jakož i účinky operací v různých odvětvích. 

Skupina EIB prostřednictvím své dceřiné společnosti EIF archivuje souhrnné údaje o vývoji úvěrových 
portfolií MSP a o splácení přímých úvěrů poskytnutých MSP. Tyto údaje lze dát výzkumným pracov
níkům k dispozici, avšak návrhy by měly obsahovat také další zdroje informací nebo databáze, které 
použijí.
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Projekt může zahrnovat jakékoli další činnosti, které si vysokoškolské středisko přeje uskutečnit 
v souladu s výzkumem s pomocí finanční podpory, včetně: 

— organizování kurzů a seminářů, 

— vytváření dalších databází, 

— průzkumů. 

— Dějiny financování infrastruktury v Evropě 

Řada evropských vlád, které čelí vysokým fiskálním schodkům, považuje různé formy smluv 
o partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem (PPP) za způsob, jak dostát slibům v oblasti 
modernizace infrastruktury nezbytné pro poskytování veřejných služeb a současně se vyhnout nadměr
nému veřejnému dluhu. V celé řadě zemí se již několik let v síťových odvětvích používají privatizační 
a regulační modely. 

Dlouhodobé cykly veřejného a soukromého vlastnictví a investic do infrastruktury lze pozorovat 
u různých evropských národů. Koncesionářské smlouvy znali již staří Řekové, hojně je využívali 
i Římané a moderní podobu získaly v napoleonském zákoníku. V 18. a 19. století se většina infra
struktury (kanály, železnice, telegrafní sítě, rozvody vody, plynu a elektřiny) budovala s pomocí soukro
mého kapitálu, často s přímými či nepřímými veřejnými dotacemi či jinou formou podpory. Řada z nich 
přešla následně do veřejného vlastnictví. Dějiny různých infrastrukturních služeb ilustrují, jak se může 
vyvíjet spojitost mezi technologickými inovacemi, infrastrukturními službami a financováním 
v nejrůznějších kontextech. Diskuse v té době, alternativní řešení a dlouhodobé výsledky pro jednotlivé 
účastníky, to vše dnes vyvolává odezvu. 

V této souvislosti vyzývá EIB k předkládání výzkumných návrhů, jejichž cílem je: 

— posoudit dlouhodobější makrotrendy ve financování infrastruktury, výsledky z hlediska udržitelného 
zlepšování veřejných služeb a jejich význam pro současné politické rozpravy, 

— vypracovat případové studie týkající se technologických a finančních inovací v konkrétních projek
tech infrastruktury a v konkrétních odvětvích, zejména v těch, které mají celoevropský charakter, 

— katalogizovat a analyzovat dějiny různých programů veřejného, soukromého a smíšeného financo
vání, jejichž předmětem je budování a provozování infrastruktur napříč odvětvími a v různých 
právních a vnitropolitických rámcích. 

Přihlášky mohou zaslat evropské vysoké školy (buď samostatně, nebo v partnerství), které navrhnou 
výzkumný program na výše uvedené téma. V rámci programu EIBURS bude mít úspěšný žadatel 
(žadatelé) nárok získat v průběhu tří let grant do výše 300 000 EUR na financování nového výzkumu 
v oblastech dějin financování infrastruktury v Evropě, které mají význam pro současné politické 
rozpravy. Vítané jsou zejména výzkumné návrhy, které zaujmou kvantitativní a kvalitativní přístup 
napříč jednotlivými obory (např. historie, technika, ekonomika, finance) a budou zahrnovat spolupráci 
mezi akademickými pracovníky z různých evropských zemí. 

Většina finančních prostředků by se měla použít na zapojení nových mladých výzkumných pracovníků- 
doktorandů (PhD), kteří se budou zabývat konkrétními tématy. Výzkumní pracovníci mají případně 
možnost spolupracovat s odborníky na infrastrukturu v jednotlivých odvětvích, kteří působí 
v Evropské investiční bance v Lucemburku. Kromě toho by se měla část finančních prostředků použít 
na informační akce a na vytvoření sítě sdružující odborníky na dějiny konkrétních odvětvových infra
struktur v různých zemích.
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— Hospodářský dopad právního předpisu: ekonomické posouzení dopadu směrnice o obalech 
a obalových odpadech 

Jednou z klíčových složek projektů nakládání s pevnými odpady je infrastruktura nutná k recyklaci nebo 
využití obalového odpadu. Podle směrnice o obalech a obalových odpadech musí obalový průmysl 
recyklovat a využívat obaly, které uvádí na trh, avšak jednotlivé země odpovídají za dosažení cílů 
v oblasti recyklace a využití, které stanovuje směrnice. 

Úkolem tohoto tématu výzkumu je analyzovat hospodářský dopad, který mají právní povinnosti vyplý
vající z výše uvedené směrnice na jednotlivé zúčastněné aktéry: orgány veřejné moci, účastníky trhu 
a občany. 

Měla by se posoudit hospodářská efektivnost opatření uložených směrnicí z hlediska analýzy nákladů 
a přínosů. Je třeba zabývat se různými otázkami, jako jsou např. ekonomická míra návratnosti měřená 
z hlediska lepší ochrany životního prostředí a rozložení nákladů (Platí občané EU za provádění směrnice 
prostřednictvím vyšších cen baleného zboží, vyšších sazeb a daní za nakládání s odpady, nebo obojí? 
Jsou hospodářské výhody z hlediska ochrany životního prostředí uspokojivé ve srovnání s alternativními 
strategiemi? Ukázalo se, že přijaté právní předpisy jsou pro dosažení stanovených cílů účinné?). 

Výzkum by se měl zaměřit na reprezentativní vzorek členských států EU. 

Projekt může zahrnovat jakékoli další činnosti, které si vysokoškolské středisko přeje uskutečnit 
v souladu s výzkumem s pomocí finanční podpory, včetně: 

— organizování kurzů a seminářů, 

— vytváření databází, 

— průzkumů. 

Návrhy lze předkládat do 10. září 2010. Na návrhy předložené po tomto datu nebude brán zřetel. Návrhy je 
třeba zaslat takto: 

elektronická verze: 

universities@eib.org 

a 

tištěná verze: 

EIB-Universities Research Action 
100, boulevard Konrad Adenauer 
2950 Luxembourg 
LUXEMBOURG 

To the attention of Ms Luísa Ferreira, Co-ordinator 

Podrobnější informace o výběrovém řízení v rámci EIBURS a o ostatních programech a mechanismech jsou k dispozici 
na internetových stránkách EIB www.eib.org/universities
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