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DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE
INVESTERINGER TIL STØTTE FOR
UDDANNELSESPROJEKTER
Medlemsstaterne investerer i gennemsnit næsten 5 % af BNP i deres uddannelsessystemer. EU’s investering i uddannelse
supplerer den nationale indsats – lige fra mobilitetsprogrammer (Erasmus+ og Marie Skłodowska – Curie actions),
finansielle instrumenter (herunder Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og Den Europæiske Socialfond) og
Strukturreformtjenesten.
Uddannelse finansieres primært som en offentlig udgift. I lyset af de stramme offentlige finanser, bør muligheden for
at anvende innovative finansieringsformer, f.eks. i form af private investeringer og investeringsinstrumenter,
undersøges, hvad angår visse former for uddannelsesudstyr (f.eks. til at sikre høj konnektivitet i skoler) samt ved særlige
former for uddannelse (f.eks. til at fremme samarbejde om videregående uddannelser). Nedenfor findes en række eksempler
på projekter, der allerede er blevet finansieret af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer.

PORTUGAL
Den Europæiske Investeringsbank yder finansiering til en værdi af 16 mio. EUR til Nova School of Business and
Economics til at designe og opføre et nyt universitetsområde på 68 000 m² i Carcavelos. Det nye universitetsområde
vil indeholde klasseværelser, kontorer, et bibliotek, sports- og restaurantfaciliteter, et hovedauditorium og
studenterboliger med plads til 122 studerende.

LETLAND
Den Europæiske Investeringsbank låner 30 mio. EUR til Letlands Universitet, for at det kan bygge nye, moderne
forsknings- og studiefaciliteter. Lånet vil hjælpe med at finansiere opførelsen og indretningen af to universitetsfaciliteter
i det nye universitetsområde i Tornakaln. Dette vil samle en stor del af universitetets aktiviteter på et enkelt område,
hvilket vil forbedre effektiviteten – ikke kun for universitetets administration, men også for lærere og studerende.
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Den Europæiske Investeringsfond investerer 10 mio. EUR i en obligationsordning med fokus på social indvirkning, der
vil støtte mellem 2 500 og 3 700 migranter og flygtninge i at blive integreret på det finske arbejdsmarked ved at tilbyde
uddannelse og hjælp med jobsøgning. Obligationsordningen forvaltes af Epiqus, som er en finsk fondsforvalter, der
er specialiseret i investeringer med fokus på social indvirkning, samt af det finske økonomiministerium. I november
2017 havde ordningen allerede hjulpet 100 flygtninge i beskæftigelse og yderligere 400 personer havde været
igennem et uddannelsesforløb.
Den Europæiske Investeringsbank planlægger også at finansiere et uddannelsesprojekt i Esbo. Finansieringen
ville skulle bruges til at opføre nye skoler og til at udvide og ombygge eksisterende skoler. Projektet vil
forbedre både læringsmiljøet for de studerende og arbejdsvilkårene for lærerne.

