Polityka Spójności a tożsamość europejska
Czy miłość i wsparcie można kupić? Czy pieniądze z
funduszy spójności sprawiają, że obywatele UE patrzą na
nią bardziej przychylnym okiem?
Pierwsze wyniki europejskich badań skuteczności komunikacji o Polityce
Spójności UE, prowadzonych w ramach projektu COHESIFY, przedstawione
zostaną w dniach 7-8 grudnia na Uniwersytecie Warszawskim.

Warszawa, 2 grudnia 2016
UE wydaje rocznie około 100€ na obywatela, wspomagając rozwój regionów. Środki
te przeznaczane są m.in. na modernizację infrastruktury, szkolenia czy finansowanie
innowacji. W latach 2007-2013 Polska otrzymała 57 miliardów euro, które pozwoliły
utworzyć 87 tys. miejsc pracy, zbudować 1900 km nowych dróg oraz zapewnić
dobre połączenie internetowe 1,7 mln osób.
Ostatnie wydarzenia takie jak wyniki referendum w Wielkiej Brytanii oraz toczące
się w Brukseli rozmowy dotyczące przyszłości Polityki Spójności po roku 2020
skłaniają do zadania sobie pytań m.in. o to, jaka jest zależność między wysokością
funduszy europejskich a nastawieniem do Unii jako takiej, skoro obywatele Walii i
Kornwalii, regionów UK będących beneficjentami netto, czyli otrzymującymi więcej
z budżetu Polityki Spójności, niż do niego wpłacają, zagłosowali za wyjściem z Unii?
Czy nabierający w Europie na sile zwrot ku nacjonalizmowi jest efektem niskiej
skuteczności komunikacji o pozytywnych efektach współpracy na poziomie
europejskim? Odpowiedzi na te pytania stanowić mogą cenne wskazówki dla
polityków i decydentów politycznych.
Projekt COHESIFY, finansowany w ramach programu Horyzont2020, ma na celu
zbadać, czy Europejczycy są świadomi wpływu funduszy Polityki Spójności na
regiony oraz w jakim stopniu identyfikują się z projektem europejskim (UE).
Dwuletnie wielodyscyplinarne badanie prowadzone jest przez konsorcjum,
składające się z ośmiu uczelni wyższych – w tym Uniwersytetu Warszawskiego –
oraz dwóch firm.
Analizie poddawane są m.in. kampanie komunikacyjne dotyczące polityki
regionalnej: naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzają obecnie
takie badania w regionach pomorskim i podkarpackim. Pierwsze wyniki tych oraz
innych realizowanych w projekcie badań zaprezentowane zostaną w dniach 7-8
grudnia w Warszawie.

Więcej informacji, możliwość umówienia wywiadu z naukowcami oraz dodatkowe
materiały (zdjęcia, infografiki, statystyki oraz zestawienia pierwszych rezultatów
badań):
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