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EUROPEJSKI FUNDUSZ NA RZECZ INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH WSPIERAJĄCYCH PROJEKTY EDUKACYJNE
Państwa członkowskie przeznaczają na swoje systemy kształcenia średnio niemal 5% PKB. Inwestycje na kształcenie
i szkolenie na szczeblu UE uzupełniają krajowe wysiłki i obejmują programy mobilności (działania w ramach programu
Erasmus+ i „Maria Skłodowska-Curie”), instrumenty finansowe (w tym Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji
Strategicznych oraz Europejski Fundusz Socjalny) oraz Służbę ds. Wspierania Reform Strukturalnych.
Edukacja jest finansowana głównie ze środków publicznych. W świetle coraz trudniejszej sytuacji finansów publicznych
należy zbadać możliwości wykorzystania innowacyjnych form finansowania, na przykład ze źródeł prywatnych
oraz przy użyciu narzędzi inwestycyjnych, w przypadku określonego rodzaju wyposażenia edukacyjnego (np. w celu
zapewnienia lepszej łączności w szkołach) i pewnych form kształcenia (np. w celu promowania współpracy w dziedzinie
szkolnictwa wyższego). Poniżej przedstawiono kilka przykładów projektów, które zostały dotychczas sfinansowane ze
środków Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.

PORTUGALIA
Europejski Bank Inwestycyjny przydzielił 16 mln EUR nowej szkole biznesu i ekonomii na potrzeby
zaprojektowania i budowy nowego kampusu o powierzchni 68 000 m² w Carcavelos. W nowym kampusie
znajdą się sale wykładowe, biura, biblioteka, pomieszczenia sportowe oraz restauracyjne, główne audytorium
oraz akademik mogący pomieścić 122 studentów.

ŁOTWA
Europejski Bank Inwestycyjny udzielił uniwersytetowi łotewskiemu pożyczki w wysokości 30 mln EUR na
budowę nowoczesnych pomieszczeń badawczych i dydaktycznych. Pożyczka pomoże sfinansować budowę
i wyposażenie dwóch obiektów uniwersyteckich na nowym kampusie (Tornakalns). Ta zmiana pozwoli na skupienie
znacznej części działalności w jednym miejscu, co nie tylko poprawi efektywność administracji uniwersyteckiej,
ale również ułatwi organizację czasu wykładowcom i studentom.
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Europejski Fundusz Inwestycyjny zainwestuje 10 mln EUR w program obligacji społecznych, co pomoże
w integracji od 2,500 do 3,700 migrantów i uchodźców na fińskim rynku pracy przez zapewnienie im szkoleń
i pośrednictwa pracy. Program prowadzi Epiqus, fiński zarządza funduszem, który specjalizuje się w inwestycjach
społecznych, oraz fińskie Ministerstwo Gospodarki. Do listopada 2017 r. dzięki działaniom tego podmiotu
zatrudnienie znalazło 100 uchodźców, a 400 osób wzięło udział w szkoleniach.
Europejski Bank Inwestycyjny planuje również sfinansowanie projektu edukacyjnego w Espoo. Finansowanie
zostanie przeznaczone na budowę nowych szkół, jak również rozbudowę i remont istniejących obiektów.
Projekt ten poprawi warunki nauki uczniów i warunki pracy nauczycieli.

