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Naukowcy z dziesięciu 
europejskich uniwersytetów 
spotkali się w Warszawie 
na wspólnej konferencji 
COHESIFY, poświęconej 
poziomowi wiedzy 
społeczeństwa o polityce 
spójności regionalnej i jej 
wpływie na życie obywateli UE.

Skupiono się na ocenie rozwoju 
dofinansowań regionalnych w 19 
regionach Europy, w tym dwóch 
polskich województw - podkarpackiego 
i pomorskiego.

Pierwsze wyniki badań wskazują, iż 78 proc. mieszkańców Podkarpacia ma 
świadomość, że ich region otrzymuje dofinansowanie z UE. Natomiast 50 proc. 
tamtejszej społeczności rozpoznaje nazwy poszczególnych programów np. 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Natomiast w województwie pomorskim 92 proc. mieszkańców wie o funduszach 
europejskich, jednak jedynie 32 proc. z nich zna poszczególne programy unijne.

Naukowcy twierdzą, że Polacy pozytywnie oceniają wpływ funduszy unijnych na 
ich życie. Większość uważa, że pieniądze z funduszy unijnych są przeznaczane 
głównie na rozwój dróg, rolnictwo oraz przeciwdziałanie bezrobociu. 64 proc. 
ankietowanych Polaków przyznaje, że fundusze efektywnie wspierają rozwój dróg.

Jednocześnie obywatele Polski wskazują na obecność korupcji i nadużyć przy 
dysponowaniu środkami unijnymi. Ponadto badacze zwracają uwagę, że ubodzy, 
słabo wykształceni mieszkańcy wsi są zwolennikami wyjścia Polski z UE. 

Podczas konferencji w Warszawie, ułożono plan pracy na 2017 r. Naukowcy 
przygotowali szerokie badania społeczne oraz zdecydowali się utrzymać pogłębioną 
formę wywiadów, która pozwoli lepiej poznać opinię społeczeństwa na temat Unii 
Europejskiej i polityki spójności regionalnej. Chcą przez to pozytywnie wpłynąć na 
toczącą się debatę o przyszłości polityki regionalnej. 
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W opinii członków COHESIFY utrzymanie funduszy regionalnych na obecnym 
poziomie jest bardzo istotne. Polityka spójności jest bowiem jednym z projektów 
unijnych, które najbardziej wpływają na życie mieszkańców Wspólnoty. 

COHESIFY jest to projekt realizowany w ramach inicjatywy „Horyzont 2020”. Jego 
celem jest przeprowadzenie dogłębnej analizy wzajemnych powiązań pomiędzy 
europejską tożsamością, unijną polityką spójności i komunikacją w regionach całej 
Europy. 

Środki z Funduszu Spójności przeznaczone są dla państw członkowskich, 
których dochód narodowy brutto na mieszkańca (PKB) wynosi mniej niż 90 proc. 
średniej unijnej - 15 państw, w tym Polska. W ramach polityki spójności w okresie 
programowania 2014-2020 dostępne będą 352 mld euro. Polsce przyznano 22 
proc. z tej kwoty, tym samym nasz kraj staje się największym beneficjentem tych 
programów w Europie. 
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