Wstęp
Polityka spójności realizowana przez Unię Europejską (UE) zmienia się na
przestrzeni lat. Zmieniała się wysokość środków finansowych przeznaczonych na
jej realizację, główne kierunki wsparcia, instrumenty jej realizacji oraz katalog
podmiotów uprawnionych do korzystania z funduszy europejskich. W perspektywie finansowej 2007-2013 na jej realizację przeznaczono około 35% budżetu
ogólnego UE. W ostatnich latach, orientacja polityki spójności zmieniła kierunek, tak aby w większym stopniu wspierać działania dotyczące innowacyjności
czy przedsiębiorczości, dzięki czemu pełni funkcję uzupełniającą w stosunku do
przedsięwzięć realizowanych w ramach innych polityk unijnych. Polityka spójności stanowi również instrument wdrażania unijnych strategii. Obecnie jednym
z jej celów jest realizacja priorytetów Strategii Europa 2020, a w szczególności
wspieranie rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającemu włączeniu
społecznemu.
W perspektywie finansowej 2014-2020 polityka spójności jest ukierunkowana na inwestycje w gospodarkę oraz wspieranie zatrudnienia. W nowym
okresie programowania wspierane są działania dotyczące badań i rozwoju,
technologii informacyjno-komunikacyjnych, wspierające działalność małych
i średnich przedsiębiorstw oraz dotyczące gospodarki niskoemisyjnej. W nowej
perspektywie finansowej dofinansowanie otrzymują przede wszystkim projekty
komplementarne, które w sposób zintegrowany wpływają na rozwój społecznoekonomiczny danego obszaru.
Realizacja polityki spójności w latach 2014-2020 stała się przedmiotem rozważań podczas I Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Fundusze europejskie na półmetku perspektywy finansowej 2014-2020”,
która odbyła się w Warszawie 11 grudnia 2017 r. Organizatorem wydarzenia było
Koło Młodych Dyplomatów działające przy Instytucie Europeistyki Wydziału
Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
W konferencji uczestniczyło wiele osób zainteresowanych tematem funduszy
europejskiej, reprezentujących różne dziedziny nauki: politologów, europeistów, prawników, przedstawicieli stosunków międzynarodowych. Owocne dyskusje prowadzone podczas Konferencji przyczyniły się do sformułowania istotnych wniosków prezentowanych w publikacji.
Niniejsza publikacja zawiera artykuły uczestników oraz organizatorów konferencji. Artykuł autorstwa magister Dominiki Czapli Nowe zasady programo-
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wania w perspektywie finansowej 2014-2020 dotyczy obecnie obowiązujących
przepisów odnośnie do realizacji polityki spójności w Polsce. Magister Marta
Miedzińska w artykule Europejski Fundusz Społeczny w perspektywie finansowej
2014-2020 podejmuje zagadnienia odnoszące się do kształtowania najstarszego
funduszu strukturalnego, wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy państw
UE. W artykule Hybrydowe partnerstwo publiczno-prywatne w perspektywie finansowej 2014-2020 magister Aleksandra Kusztykiewicz poddaje analizie kwestię
finansowania inwestycji realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Omówienia kwestii związanych z realizacją projektów i wykorzystaniem funduszy unijnych w jednym z najistotniejszych obszarów podjęła
się Karolina Wierzbicka w artykule Fundusze europejskie w obszarze ochrony
zdrowia. Równie istotne kwestie poruszyła Eliza Błachnio w artykule Fundusze
unijne w finansowaniu zadań państwa oraz magister Agnieszka Lasota w artykule
Prawne aspekty digitalizacji zasobów kultury z wykorzystaniem funduszy unijnych.
Kwestia finansowania ze środków UE działań mających na celu przeciwdziałanie przestępczości narkotykowej została przedstawiona przez mgra Daniela
Smagę w artykule Walka z przestępczością narkotykową – wybrane programy i projekty finansowane przez UE. Artykułem zwieńczającym niniejszą monografię jest
praca autorstwa magister Dominiki Czapli Zarządzanie wielopoziomowe jako
metoda realizacji polityki spójności w Polsce.

