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EVROPSKI SKLAD ZA STRATEŠKE NALOŽBE V PODPORO
IZOBRAŽEVALNIM PROJEKTOM
Države članice v svoje izobraževalne sisteme vlagajo v povprečju skoraj 5 % BDP. Naložbe na ravni EU v izobraževanje
in usposabljanje dopolnjujejo nacionalne ukrepe ter segajo od programov mobilnosti (Erasmus+ in ukrepi Marie
Skłodowske - Curie), finančnih instrumentov (vključno z Evropskim skladom za strateške naložbe in Evropskim socialnim
skladom) do podporne službe za strukturne reforme.
Izobraževanje se financira predvsem z javnimi izdatki. V luči omejenih javnih financ bi bilo treba preučiti možnosti
uporabe inovativnih oblik financiranja, na primer z izkoriščanjem zasebnih naložb in uporabo naložbenih orodij,
za nekatere vrste izobraževalne opreme (npr. za zagotavljanje visokohitrostne povezljivosti v šolah) in nekatere oblike
izobraževanja (npr. za spodbujanje sodelovanja na področju visokega šolstva). Spodaj so predstavljeni nekateri primeri
projektov, ki so že bili financirani v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe.

PORTUGALSKA
Evropska investicijska banka Poslovni in ekonomski šoli Nova (Nova School of Business and Economics)
zagotavlja 16 milijonov EUR za zasnovo in gradnjo novega, 68 000 m2 velikega kampusa v Carcavelosu.
V novem kampusu bodo predavalnice, pisarne, knjižnica, objekti za šport in prehrano študentov, glavni avditorij
in prostori za nastanitev do 122 študentov.

LATVIJA
Evropska investicijska banka je Univerzi v Latviji posodila 30 milijonov EUR za gradnjo najsodobnejših
študijskih in raziskovalnih objektov. Posojilo po pomagalo financirati gradnjo in opremo dveh univerzitetnih
objektov v novem kampusu Tornakalns. Tako bo univerza velik del svojih dejavnosti združila na enem mestu, kar
bo izboljšalo učinkovitost administrativnih služb univerze, pa tudi predavateljev in študentov.

FINSKA
Evropski investicijski sklad je vložil 10 milijonov EUR v shemo obveznic s socialnim učinkom, ki bo podpirala
vključevanje od 2 500 do 3 700 migrantov in beguncev na finski trg dela z zagotavljanjem usposabljanj in pomoči
pri povezovanju ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih. Shemo upravljata Epiqus, finski upravitelj
sklada, specializiran za naložbe s socialnim učinkom, in finsko ministrstvo za gospodarstvo. Do novembra 2017
je 100 beguncev že našlo zaposlitev, še 400 ljudi pa se je vključilo v programe usposabljanja.
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Evropska investicijska banka namerava financirati tudi izobraževalni projekt v Espooju. Financiranje bo
namenjeno gradnji novih šol ter razširitvi in prenovi obstoječih. Projekt bo izboljšal učno okolje za
učence in delovne pogoje za učitelje.

