Propozycje tematów prac magisterskich o Funduszach Europejskich oraz o Wielkopolskim
Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013

Zainteresowanych uczestnictwem w konkursie na najlepszą pracę magisterską o Funduszach
Europejskich w Wielkopolsce, zachęcamy do zapoznania się z prezentowanymi propozycjami
tematów prac magisterskich. Adresowane są one do dyplomantów i ich opiekunów naukowych
w momencie przed podjęciem decyzji o wyborze problemu badawczego pracy magisterskiej.
Poszczególne prace mogą być monografią wybranego aspektu wymienionych wyŜej tematów, mogą
dokonywać analizy realizacji/wdraŜania funduszy unijnych w Wielkopolsce. Mogą takŜe dotyczyć
innych aspektów wdraŜania funduszy.
Materiał ma niejednorodny charakter; zawiera zarówno propozycje tematów, które stanowić mogą
dosłowny tytuł pracy dyplomowej, jak

i sformułowania problemów

określających obszary

merytoryczne, którymi zainteresowane są właściwe departamenty Urzędu Marszałkowskiego. ToteŜ
sugeruje się, by w sytuacji szczególnego zainteresowania zgłoszonymi propozycjami, ewentualne
wątpliwości wyjaśnić w bezpośrednim kontakcie z pracownikami urzędu.

Tematyka ogólna dotycząca funduszy unijnych/WRPO
PRZYKŁADOWE TEMATY:
•

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 podstawowym narzędziem
realizacji polityki regionalnej w województwie wielkopolskim

•

Rola i znaczenie WRPO w podnoszeniu konkurencyjności wielkopolskiej gospodarki

•

Rola Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w polityce regionalnej Unii Europejskiej
– wnioski dla Polski/Wielkopolski

Zarządzanie funduszami unijnymi w Polsce/Wielkopolsce
PRZYKŁADOWE TEMATY:
•

Analiza uwarunkowań prawnych wdraŜania środków unijnych w Polsce

•

Doświadczenia samorządów województw w zarządzaniu funduszami unijnymi
– z uwzględnieniem funduszy przedakcesyjnych oraz funduszy perspektywy finansowej
2004-2006 oraz 2007-2013

•

Potencjał (zdolność) jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego do
pozyskiwania i absorpcji środków europejskich z uwzględnieniem perspektywy finansowej
2004-2006 oraz 2007-2013

•

Projekty indywidualne (kluczowe) regionalnych programów operacyjnych istotnym
instrumentem prowadzenia przez regiony polityki rozwoju

•

JEREMIE, JESSICA – instrumenty inŜynierii finansowej zastosowane w ramach realizacji
WRPO szansą rozwoju województwa
www.wrpo.wielkopolskie.pl, e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl

•

Analiza porównawcza regionalnych programów operacyjnych na przykładzie WRPO,
... i ... (2-3 programy do analizy) w wybranych aspektach zarządzania np. System oceny
i wyboru projektów w ramach RPO w latach 2007-2013

•

Ewaluacja jako metoda badawcza regionalnych programów operacyjnych przyczyniająca się
do wzrostu efektywności tych programów

Wpływ funduszy unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy w układzie przestrzennym (w skali
województwa, podregionu, powiatu, miasta/gminy)

PRZYKŁADOWE TEMATY:
•

Wpływ realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych na rozwój społecznogospodarczy powiatów podregionu... (z obszaru Wielkopolski) / ew. Znaczenie funduszy
strukturalnych dla podregionu (...) w latach ...-...

•

Rola funduszy strukturalnych w społeczno-gospodarczym rozwoju ... (wybranego miasta,
gminy, czy powiatu)

•

Znaczenie funduszy unijnych w niwelowaniu róŜnic rozwojowych obszarów Wielkopolski
(na przykładzie wybranych podregionów, powiatów …)

Wpływ funduszy UE na wybrane kierunki rozwoju województwa
PRZYKŁADOWE TEMATY:
•

Fundusze europejskie – źródło finansowania zewnętrznego inwestycji sektora MŚP
w Wielkopolsce

•

Wpływ WRPO na ... (np. na rozwój infrastruktury kapitału ludzkiego) – analiza kierunków
wsparcia w ramach PRIORYTETU ... Programu

•

Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój turystyki w Wielkopolsce

•

Analiza wybranych obszarów zdegradowanych na terenie miasta/gminy/powiatu ... pod kątem
potrzeb rewitalizacji opartej na wsparciu środkami funduszy europejskich

•

Analiza sytuacji ekonomicznej rolnictwa Wielkopolski z uwzględnieniem metod jego wsparcia
ze źródeł unijnych

Analiza przypadku projektów realizowanych w ramach WRPO
PRZYKŁADOWE TEMATY:
•

Komplementarność projektów jako instrument podnoszenia efektywności inwestycji
realizowanych w ramach WRPO – przykłady dobrych praktyk

•

Analiza kosztów i korzyści dla beneficjentów realizujących projekty z wykorzystaniem
finansowania zewnętrznego w ramach WRPO

www.wrpo.wielkopolskie.pl, e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl

Popyt na fundusze unijne w układzie przestrzennym
PRZYKŁADOWE TEMATY:
•

Aktywność gmin podregionu ... (np. kaliskiego) w sięganiu po fundusze unijne

•

ZróŜnicowanie przestrzenne aktywności przedsiębiorców obszaru Wielkopolski w aplikowaniu
o fundusze w ramach WRPO

•

Ocena skuteczności działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w ramach
zarządzania strategicznego programów regionalnych (wybrać kilka)

•

Wykorzystanie środków EFRR w ramach WRPO przez organizacje pozarządowe

OBSZARY MERYTORYCZNE/ OBSZARY BADAWCZE:

Metodyka badań
−

Opracowanie, bądź testowanie róŜnego rodzaju metod analiz przestrzennych odnoszących
się do realizacji polityk UE na terenie Wielkopolski.

−

Propozycje analiz przestrzennych zróŜnicowań Wielkopolski z punktu widzenia potrzeb
wdraŜania funduszy.

−

RóŜnego

rodzaju

propozycje

sposobów

badań

ewaluacyjnych

odnoszących

się

do poszczególnych aspektów realizacji WRPO.

Ekonometria/finanse/makroekonomia
−

Analizy skali środków zaangaŜowanych w realizację WRPO z punktu widzenia potencjalnych,
moŜliwych zmian społeczno-gospodarczych.

−

Potencjały finansowe potencjalnych beneficjentów, lub wybranych rodzajów ich, dochodów,
a niezbędna skala współfinansowania projektów.

−

Produkty rynków finansowych (lub wybranych instytucji finansowych) dla beneficjentów
WRPO.

−

Wszelkie próby testowania/zastosowania ekonometrycznych i makroekonomicznych analiz
interwencji WRPO i jej skutków.

www.wrpo.wielkopolskie.pl, e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl

Analizy regionalne
−

Przestrzenne analizy wpływu, bądź alokacji środków - całości WRPO, wybranych priorytetów,
typów interwencji, takŜe na tle wybranych aspektów sytuacji społeczno-gospodarczej, w skali
województwa, podregionów, powiatów, czy gmin.

−

Analizy zróŜnicowań wewnątrzregionalnych w aspekcie realizacji WRPO.

−

Analizy komplementarności poszczególnych rodzajów interwencji WRPO. Komplementarności
między nimi oraz komplementarności względem interwencji realizowanych przez inne
programy, czy polityki – identyfikacja wszelkiego rodzaju efektów dodatkowych, wartości
dodanych. Wszelkie próby identyfikacji efektów dodatkowych na styku polityk, programów,
priorytetów (komplementarność, synergia).

−

Analizy

zmian

konkurencyjności,

profilu

gospodarczego,

czy

sytuacji

społecznej

na określonym obszarze, w powiązaniu z interwencją WRPO.

InŜynieria komunikacyjna
−

Analizy komunikacyjnych, ekonomicznych, środowiskowych, bądź społecznych efektów
projektów komunikacyjnych (drogowych, transportu zbiorowego, itp.) WRPO (wybranych,
wzdłuŜ określonych ciągów, bądź w skali sieci.

Środowisko przyrodnicze
−

Analizy środowiskowych skutków realizacji projektów, grup projektów, na przykład w układzie
zlewni, bądź w układzie wybranych elementów środowiska, a takŜe w układzie rodzajów
zagroŜeń środowiskowych.

Nauki społeczne
−

Analizy społecznych skutków realizacji róŜnego rodzaju interwencji funduszy UE.

−

Badania odbioru lub akceptacji realizacji polityk wspólnotowych.

Gospodarka/przedsiębiorstwa
−

Badania wpływu interwencji WRPO na konkurencyjność, pozycję na rynku, skalę produkcji,
czy innowacyjność wybranego przedsiębiorstwa, sieci, klastru, branŜy, czy gospodarki
Wielkopolski, bądź jej określonego terytorium.

www.wrpo.wielkopolskie.pl, e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl

