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EUROPOS STRATEGINIŲ INVESTICIJŲ FONDO PARAMA
ŠVIETIMO PROJEKTAMS
Valstybės narės vidutiniškai 5 proc. BVP investuoja į savo švietimo sistemas. ES lygmens investicijos į švietimą ir
mokymą papildo nacionalines programas – tai įvairios priemonės, įskaitant judumo programas („Erasmus+“ ir „Marie
Skłodowskos-Curie veiksmai“), finansines priemones (įskaitant Europos strateginių investicijų fondą ir Europos socialinį
fondą) ir Paramos struktūrinėms reformoms tarnybą.
Švietimas visų pirma finansuojamas viešosiomis išlaidomis. Atsižvelgiant į menkus viešuosius finansus taip pat reikėtų
išnagrinėti galimybes naudoti novatoriškas finansavimo priemones, pvz., naudotis privačiomis investicijomis
ir investicijų priemonėmis kai kurių rūšių švietimo įrangos reikmėms (pvz., siekiant užtikrinti greitą interneto ryšį
mokyklose) ir tam tikroms švietimo reikmėms (pvz., bendradarbiavimui aukštojo mokslo srityje skatinti). Toliau
pateikiama pavyzdžių, kokie projektai buvo finansuoti iš Europos strateginių investicijų fondo.

PORTUGALIJA
Europos investicijų bankas skyrė 16 mln. EUR naujam Karkaveloso „Nova School of Business and
Economics“ pastatų kompleksui (iš viso 68 000 m²) suprojektuoti ir pastatyti. Naują kompleksą sudarys
auditorijos, biurai, biblioteka, sporto salės ir valgyklos, pagrindinė auditorija ir bendrabučiai, kuriuose galės
gyventi 122 studentai.

LATVIJA
Europos investicijų bankas suteikė 30 mln. EUR paskolą Latvijos universitetui, kuriame bus sukurta itin
moderni mokslinių tyrimų ir studijų infrastruktūra. Paskolos lėšos bus panaudotos dviem naujiems pastatams
naujame universiteto padalinyje Tornakalns pastatyti ir įrengti. Tai leis didelę dalį universiteto veiklos sutelkti
vienoje vietoje, o tai bus veiksmingiau ne tik universiteto administracijai, bet ir dėstytojams bei studentams.

SUOMIJA
Europos investicijų fondas investuoja 10 mln. EUR į programą „Social impact bond“, pagal kurią bus teikiama
parama migrantų ir pabėgėlių (nuo 2 500 iki 3 700) integracijai į Suomijos darbo rinką – bus rengiami mokymai
ir padedama susirasti darbą. Programą vykdo „Epiqus“, Suomijos fondų valdymo bendrovė, kurios specializacija
yra socialinės pakraipos investicijos, ir Suomijos ekonomikos ministerija. Iki 2017 m. lapkričio mėn. įdarbinta
jau 100 pabėgėlių, dar 400 asmenų dalyvauja mokymo programose.
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Be to, Europos investicijų bankas ketina finansuoti švietimo projektą Espo mieste. Lėšos bus panaudotos
naujų mokyklų statybai ir jau esamų mokyklų plėtrai ir remontui. Įgyvendinus projektą pagerės
moksleivių mokymosi aplinka ir mokytojų darbo sąlygos.

