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FONDUL EUROPEAN PENTRU INVESTIȚII STRATEGICE
ÎN SPRIJINUL PROIECTELOR DIN EDUCAȚIE
Statele membre investesc, în medie, aproximativ 5 % din PIB în sistemele lor de învățământ. Investițiile UE în educație și
formare completează eforturile de la nivel național și includ programe de mobilitate (programul Erasmus+ și acțiunile Marie
Curie), instrumente financiare (printre care se numără Fondul european pentru investiții strategice și Fondul Social) și Serviciul
de sprijin pentru reforme structurale.
Educația este finanțată în principal din fonduri publice. În contextul bugetelor publice limitate, în cazul anumitor echipamente
pentru învățământ (de exemplu pentru a furniza conectivitate în bandă largă în școli) și anumite forme de învățământ (de
exemplu pentru a promova cooperarea între instituțiile de învățământ superior) ar putea fi explorat potențialul pe care îl
prezintă utilizarea unor forme inovatoare de finanțare, de exemplu valorificarea investițiilor private și utilizarea unor
instrumente de investiții. În continuare sunt prezentate câteva exemple de proiecte care au beneficiat deja de finanțare
din Fondul european pentru investiții strategice.

PORTUGALIA
Banca Europeană de Investiții acordă 16 milioane EUR pentru Nova School of Business and Economics , sumă
destinată proiectării și construirii unui nou campus cu o suprafață de 68 000 m² în Carcavelos. Noul campus va
include săli de clasă, birouri, o bibliotecă, infrastructuri sportive și de restaurație, un auditoriu principal și capacități
de cazare pentru 122 de studenți.

LETONIA
Banca Europeană de Investiții împrumută 30 de milioane EUR Universității din Letonia pentru construirea unor
infrastructuri de cercetare și studiu de ultimă oră. Împrumutul va contribui la finanțarea construcției și la echiparea
a două structuri universitare în noul campus Tornakalns. Aceasta va contribui la concentrarea într-un singur loc
a unei părți semnificative din activitatea universității, îmbunătățind astfel eficiența nu numai pentru administrația
universitară, ci și pentru profesori și studenți.

FINLANDA
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Fondul european de investiții investește 10 milioane EUR într-o schemă de obligațiuni cu impact social care va
sprijini integrarea unui număr de 2 500 - 3 700 de migranți și refugiați pe piața forței de muncă din Finlanda
prin oferirea de formare și de asistență pentru plasarea forței de muncă. Schema este coordonată de Epiqus, un
administrator de fonduri finlandez specializat în investițiile cu impact social, în colaborare cu ministerul economiei din
Finlanda. Până în noiembrie 2017, 100 de refugiați își găsiseră deja locuri de muncă grație acestei inițiative, în
timp ce alte 400 de persoane au participat în programe de formare.
Banca Europeană de Investiții intenționează să finanțeze și un proiect educativ în Espoo. Finanțarea va fi
utilizată pentru construirea de noi școli, precum și pentru extinderea și renovarea unor școli existente.
Proiectul va îmbunătăți mediul de studiu pentru elevi și condițiile de lucru pentru profesori.

