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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 Prog
ramme); 

— 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 intézmények 
számára alapított együttműködési program. 

Az EIBURS keretében olyan felsőoktatási kutatóközpontok nyerhetnek támogatást, amelyek a bank számára 
fontos kutatási témákkal és területekkel foglalkoznak. A három éven át kapható évi maximum 100 000 
eurós pénzügyi támogatásra az Európai Unióban, valamint a csatlakozó és csatlakozásra váró országokban 
működő, és az EBB által megjelölt területeken már bizonyított egyetemi tanszékek, illetve felsőoktatási 
intézményekhez tartozó kutatóközpontok pályázhatnak nyílt eljárásban. A pályázati összegből a megjelölt 
területekkel kapcsolatos kutatási tevékenységek bővíthetők. A sikeres pályázat többféle teljesítési módra tehet 
javaslatot (kutatás, tanfolyam- és szemináriumszervezés, hálózatépítés, a kutatási eredmények publikációja és 
terjesztése, stb.), melyeket a bankkal kötendő megállapodás rögzít majd. 

A 2010–2011-es egyetemi tanévben három új kutatási terület támogatására van lehetőség az EIBURS- 
program keretében: 

— Európai kkv-k hiteltörlesztési teljesítményének összehasonlítása 

Szakmai körökben alig mutatkozik egyetértés abban, miként viszonyul a kis- és középvállalkozások 
(kkv-k) hiteltörlesztési teljesítménye mikrogazdasági szinten a működési kereteket adó makrogazdasági 
közeghez. A program keretében olyan felsőoktatási kutatási központ részesülhet támogatásban, amely a 
kutatási program keretében kész elemezni, milyen hatással lehet a makrogazdasági tényezők változása az 
európai kkv-k hiteltörlesztési teljesítménymutatóira. Az elemzés részeként vizsgálni kell a helyi és a 
globális gazdasági növekedés, a kamatszintek és árfolyamszintek változásának hatását a hátralékos, 
késedelmes törlesztések és behajthatatlan követelések arányára – figyelemmel a tendenciák régiók és 
országok közötti terjedésére –, valamint egyes iparági fejlemények kihatását a fizetési hajlandóságra és 
teljesítményre. 

Az EBB-csoport tagja, az Európai Beruházási Alap (EBA) révén átfogó, részletes adatokkal rendelkezik a 
kkv-k fizetési teljesítményéről és a hitelek megtérülési mutatóiról. Ez az adatbázis a kutatók rendelke
zésére áll, de a pályázatban meg kell nevezni a kutatás során használt többi információ- és adatforrást.
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A kutatás része lehet továbbá minden olyan tevékenység, amelyet a felsőoktatási központ a támogatás 
alapján és a kutatási céllal összhangban indokoltnak tart, például: 

— tanfolyamok és szemináriumok szervezése, 

— további adatbázisok összeállítása, 

— felmérések készítése. 

— Az infrastruktúra-finanszírozás története Európában 

A nyomasztó költségvetési hiánnyal szembesülő európai kormányok egyre inkább – a köz- és a 
magánszféra partnerségében megvalósuló – PPP-ügyletek különböző formáit alkalmazzák annak érde
kében, hogy infrastruktúra-fejlesztésre vonatkozó ígéreteiket ne az államadósság további fokozásának 
árán kelljen teljesíteniük. A közművek üzemeltetését és finanszírozását számos országban évek óta 
különféle privatizációs és központi szabályozási modellek alapján oldják meg. 

A köz- és a magánszféra részaránya a közmű-infrastruktúrák birtoklásában, üzemeltetésében és fejlesz
tésében a különböző európai államokban hosszabb távon ciklikusan változik. Koncessziós szerződé
sekkel először az ókori Görögországban találkozhattunk, s bár a rómaiak már széles körben alkalmazták 
e szerződéses formákat, modern formájukban végül a napóleoni törvényekben jelentek meg. A XVIII. és 
XIX. századi infrastruktúrák (csatornahálózat, vasút, távíróhálózat, víz- és gázvezetékrendszerek, áram
szolgáltatás) nagy része magántőkéből épült, de sokszor nyílt vagy hallgatólagos állami vagy egyéb 
támogatással. Számos közmű később állami tulajdonba került. A különféle közműszolgáltatások eltérő 
története jól szemlélteti, hogy a technológiai innováció, a közszolgáltatások és a finanszírozás közötti 
kapcsolat a körülmények függvényében sokféleképpen alakulhat. Az egykori viták, alternatív megoldások 
és a korábbi döntések hosszú távú következményei mind a mai napig éreztetik hatásukat. 

Mindezek alapján az EBB ajánlatokat vár az alábbi kutatások elvégzésére: 

— elemzések az infrastruktúra-finanszírozás terén megfigyelhető hosszú távú makrogazdasági tenden
ciákról, illetve arról, hogy ezek milyen hatással lehetnek a közszolgáltatások fenntartható fejlesztésére 
és mennyiben határozzák meg korunk fejlesztéspolitikai vitáit, 

— esettanulmányok konkrét infrastrukturális beruházásoknál, illetve egyes ágazatokban alkalmazott 
technológiai és pénzügyi innovációkról, különösen a páneurópai jelentőségű projekteknél, 

— a közműfejlesztések és üzemeltetés állami, magán- vagy vegyes finanszírozására kidolgozott külön
féle ágazati megoldások feltérképezése és elemzése, az eltérő jogi és nemzeti fejlesztéspolitikai 
keretek hátterében. 

A támogatásra – a megnevezett témák kutatására vonatkozó pályázattal – európai felsőoktatási intéz
mények önállóan vagy együtt is jelentkezhetnek. A sikeres pályázó(k) az EIBURS keretében összesen 
300 000 eurós támogatásban részesülnek, amelyből – az európai infrastruktúra-finanszírozás történe
tének a jelenlegi fejlesztéspolitikai viták szempontjából releváns feldolgozására vonatkozó – új há- 
roméves kutatási program finanszírozható. Kedvező elbírálásban részesülnek a mennyiségi és minőségi 
megközelítést együtt alkalmazó, több szakterületet (pl. történelem, műszaki, közgazdasági, pénzügyi) 
érintő, valamint a különböző európai országok felsőoktatási intézményei közötti együttműködést 
ösztönző kutatási pályázatok. 

A támogatás nagy részét PhD-fokozattal rendelkező, új fiatal kutatók alkalmazására kell fordítani, akik a 
meghatározott kutatási témákkal külön-külön foglalkoznak. A kutatók lehetőséget kapnak arra, hogy az 
Európai Beruházási Bank luxembourgi székhelyén dolgozó ágazati szakértőkkel együtt dolgozzanak. A 
támogatás egy részét tájékoztatók, rendezvények szervezésére és hálózatépítésre kell fordítani, elősegí
tendő, hogy a szakértők a különböző országokban működő közművek és ágazatok történetét minél 
jobban megismerjék.
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— A jogszabályok gazdasági hatása: a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló irányelv 
gazdasági hatásvizsgálata 

A szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházások egyik legfontosabb komponense a csomagolási 
hulladékok újrafeldolgozását, illetve hasznosítását lehetővé tévő infrastruktúra kialakítása. A csomago
lásról és a csomagolási hulladékról szóló uniós irányelv a csomagolóipar számára előírja, hogy a 
forgalomba hozott csomagolóanyagokat újra feldolgozza és hasznosítsa, az irányelvben foglalt újra
feldolgozási és hasznosítási célok teljesítését azonban már a tagországoktól várja el. 

A kutatás során vizsgálni kell az említett irányelvben foglalt jogszabályi előírások gazdasági hatását az 
érintettekre, az állami hatóságokra, a piaci szereplőkre és az európai polgárokra, valamint költséghaté
konysági elemzésnek kell alávetni az irányelvben előírt intézkedések gazdasági hatékonyságát, eredmé
nyességét. 

A kutatást ki kell terjeszteni olyan kérdések vizsgálatára is, mint a fokozott környezetvédelem terén 
jelentkező gazdasági megtérülés és a költségek megosztása (pl. hogyan terhelhetők a polgárokra az 
irányelv végrehajtásából következő költségek, a csomagolt termékek magasabb árában, a magasabb 
hulladékkezelési díjakon és adókon keresztül, vagy a két módszert egyszerre alkalmazva; a környezet
védelemben megnyilvánuló gazdasági előnyök megfelelő értéket képviselnek-e az alternatív stratégiák 
függvényében; az elfogadott jogszabályokkal mennyiben sikerült a kitűzött célokat megvalósítani; stb.). 

A kutatást az uniós tagországok reprezentatív mintáján kell elvégezni. 

A kutatás része lehet továbbá minden olyan tevékenység, amelyet a felsőoktatási központ a támogatás 
alapján és a kutatási céllal összhangban indokoltnak tart, például: 

— tanfolyamok és szemináriumok szervezése, 

— adatbázisok összeállítása, 

— felmérések készítése. 

A pályázatok beadási határideje: 2010. szeptember 10. A határidő után benyújtott pályázatokat a bírálók 
nem veszik figyelembe. A pályázatokat az alábbi címre kell küldeni: 

elektronikus példány 

universities@eib.org 

ÉS 

nyomtatott példány 

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

To the attention of Ms Luísa Ferreira, Co-ordinator 

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

HU C 142/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.1.

mailto:universities@eib.org
http://www.eib.org/universities

