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Polska jest członkiem Unii Europejskiej od maja 2004 roku. Dzięki
temu dzisiaj posiada dziewięcioletnie doświadczenie polityczne, społeczne
i gospodarcze w szerszym zakresie, nie tylko krajowym, ale również ponad
narodowym. Jednak to co najważniejsze, to możliwość partycypowania w funduszach strukturalnych. To one, zwłaszcza Europejski Fundusz Społeczny
oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego zmieniły rzeczywistość
kraju, ale przede wszystkim krajobraz oraz społeczność regionów. Korzyści
płynące z funduszy strukturalnych są duże, ponieważ to one pomogły w nawiązaniu ścisłej współpracy pomiędzy światem nauki i światem biznesu,
czyniąc przedsiębiorstwa prekursorem zmian i pozwalając im konkurować
ze światowym biznesem.
Fundusze unijne to również środek do poszukiwania nowych rozwiązań
dla znanych problemów lub poszukiwania obszarów dotychczas pomijanych.
Dzięki projektom innowacyjnym otrzymaliśmy szansę na nową jakość, na
powiew świeżości w standardowych działaniach instytucji rynku pracy
i ekonomii społecznej. Dodatkowe środki, które trafiły do tych podmiotów
skłaniały do rewizji dotychczasowych działań, przede wszystkim w kontekście ich skuteczności. Środki unijne to nowa jakość, nowe umiejętności,
nowe szanse dla regionu i kraju oraz każdego z jego mieszkańców, bowiem
ich celem przewodnim jest wzrost spójności społecznej. Europejski Fundusz
Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego są pomostem pomiędzy wszystkimi grupami społecznymi, pomiędzy najmłodszymi, młodzieżą,
pracownikami, przedsiębiorcami a osobami potrzebującymi największej
pomocy, pomiędzy mieszkańcami wszystkich regionów w Polsce, a także
regionami innych krajów członkowskich.
Książka pt. „Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym
regionu” oddawana do rąk Czytelników, to pierwsza publikacja powstała
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przy współpracy Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu
Szczecińskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie i Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, której celem jest
wzbogacenie polskiego piśmiennictwa ekonomicznego o studia i analizy
z zakresu funduszy unijnych i rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.
Niniejsza publikacja dotyczy różnych zagadnień związanych z funduszami unijnymi oraz rozwojem społeczno-gospodarczym regionu, dlatego
została podzielona na dwie części: pierwsza dotyczy Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, druga – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego. Zawarto w niej 22 opracowania napisane przez osoby
zajmujące się w swoich badaniach oraz w działalności zawodowej wymienioną tematyką. Praca łączy cztery środowiska: naukowców ze Szczecina,
Torunia, Łodzi, Zielonej Góry, instytucji z województwa zachodniopomorskiego i Warszawy, Beneficjentów programów PO KL i RPO województwa
zachodniopomorskiego oraz mieszkańców regionu. Wszystkie opracowania
uzyskały w trybie tzw. recenzji niejawnej pozytywne oceny.
Redaktorzy składają wszystkim Autorom artykułów podziękowanie
za podjęcie wysiłku i przygotowanie oryginalnych opracowań naukowych.
Opublikowane materiały zapewne wzbogacą polski rynek wydawniczy
w obszarze funduszy unijnych i rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.
Gorące podziękowania składamy również Recenzentom i Radzie Naukowej
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania publikacji: z Wydziału
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Szczecinie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego.
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