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Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu

Społecznego

Nazwa przedmiotu

Fundusze UE w rozwoju innowacyjnego biznesu

Kod ECTS

13.3.0842
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Faculty of Management
Studia

wydział kierunek poziom wszystkie
Wydział Chemii Biznes chemiczny forma wszystkie

moduł
specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Lech Jędrzejewski
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia on-line, zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 15 godz.

Liczba punktów ECTS

1
wykład - 15 godz.
praca własna studenta - 15 godz.
RAZEM: 30 godz. - 1 pkt. ECTS

Cykl dydaktyczny

2020/2021 zimowy
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją multimedialną

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne testowe
Podstawowe kryteria oceny

Kolokwium, pisemne zaliczenie testowe; kryteria oceny zgodne z Regulaminem
Studiów UG

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Założone efekty kształcenia (K_BCh_W09; K_BCh_W12;  K_BCh_U12;  K_BCh_K06) weryfikowane podczas zajęć oraz zaliczenia przedmiotu
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Brak

B. Wymagania wstępne
Brak

Cele kształcenia

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z rolą funduszy strukturalnych w finansowaniu projektów i przedsięwzięć inwestycyjnych jak również
przedstawienie systemu funkcjonowania tych funduszy w Polsce oraz specyfiki ich wykorzystania przez sektor publiczny i prywatny. Ponadto
zdobycie usystematyzowanej wiedzy oraz umiejętności identyfikowania i analizowania podstawowych problemów   z zakresu odziaływania funduszy
strukturalnych na innowacyjność realnych podmiotów polskiej gospodarki.

Treści programowe

1. Istota funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w poszczególnych okresach programowania, oraz innych inicjatyw wspólnotowych.
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2. Unijne i polskie prawodawstwo regulujące wdrażanie funduszy strukturalnych.
3. Instrumenty finansowania innowacji przedsiębiorstw przewidziane na lata 2014-2020.
4. Charakterystyka krajowego systemu funkcjonowania wsparcia z funduszy strukturalnych w tym specyfika programów operacyjnych oraz ich
odziaływania na innowacyjność gospodarki.
5. Zasady udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, przesłanki względnego zakazu pomocy publicznej oraz wyjątki w tym zakresie.
6. Procedury związane z ubieganiem się o przyznanie finasowania w ramach unijnych projektów przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości,
przebieg realizacji projektów, ich rozliczanie i obowiązek zachowania zasady trwałości.
7. Zarządzanie ryzykiem projektu.
8. Fundusze europejskie dedykowane budowaniu nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjnych rozwiązaniach.
9. Rola  projektów innowacyjnych w rozwoju  przedsiębiorstwa.
10. Zawartość dokumentów strategicznych i programowych dotyczących funduszy unijnych przeznaczonych dla przedsiębiorców na przykładzie
projektów oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) i Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego 2014 - 2020 (RPO WP).
11. Znaczenie poprawności, skuteczności i efektywności działania systemu zarządzania projektami unijnymi w poszczególnych sektorach gospodarki
ze szczególnym uwzględnieniem branży chemicznej.
12. Ocena kwalifikowalności wydatków w ramach finansowania projektów.
13. Kontrola wykorzystania funduszy strukturalnych  w Polsce i innych państwach członkowskich UE.
14. Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój gospodarczy Polski i jej regionów.

Wykaz literatury

1. M. Kleinowski, M. Piechowicz, M. Sikora-Gaca, Fundusze i programy Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej
2014-2020, Difin, Warszawa, 2016 r.
2.  Zarządzanie projektem europejskim, red. nauk. M. Trocki, PWE, Warszawa, 2015 r.
3. Gospodarka i polityka regionalna, nowe tendencje, pod red. N. Derlukiewicz, S. Korenik, K. Miszczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, Wrocław, 2015 r.
4. Fundusze UE 2014 - 2020, Nowa perspektywa, nowe możliwości, pr. zbiorowa pod red. M. Gwizdy,  M. Kosewskiej-Kwaśny oraz Sz. Żółcińskiego,
Wyd. Beck Info Biznes, Warszawa. 2014 r.
5. Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014–2020, PARP, Warszawa, 2014 r.
6. Z. Nosalski, T. Wierzejski, G. Szczubełek, Zarządzanie projektami innowacyjnymi, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, w Olsztynie, Olsztyn, 2014 r.
7. L. Jędrzejewski, Zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa i realizacji projektów w formule PPP, [w] Współczesna
Gospodarka, vol.8. 1(2017), s. 65-80.
8. A. Dobraczyńska, Formy finansowania przedsiębiorców  w świetle pomocy publicznej, Difin, Warszawa, 2013 r.
9. Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowania opublikowana w Dz. Urz. UE 2016 C 202, s. 1.).
10. Wytyczne dla państw członkowskich dotyczące kontroli zarządczych (okres programowania 2014–2020), Komisja Europejska, 2015 r.
11. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) - zwłaszcza art. 2-5 oraz 202-210.
12. USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014–20201 (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 217 ze zm.).
13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 wspólne przepisy dotyczące funduszy pochodzących z Unii Europejskiej
(Dz.U. UE L 347 z 20 grudnia 2015 r.).
14. M. Szymański, System wdrażania i kontroli projektów Unii Europejskiej – Ustawa o realizacji polityki spójności 2014–2020 (części: I i II), Kontrola
Państwowa Nr 5 i Nr 6 (358, 359), NIK, Warszawa. 2014 r.
15. Programy operacyjne na lata 2014-2020.
 
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć – poz. 1-8 oraz 15 w zakresie PO IR oraz RPO WP na lata 2014-2020.
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta – poz. 9-14
B. Literatura uzupełniająca : szczegółowa analiza zawartości pozostałych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

K_BCh_W09  opisuje zasady tworzenia oraz rozwoju form
indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z
zakresu ekonomii
K_BCh_W12  ma podstawową wiedzę o człowieku jako
podmiocie tworzącym struktury ekonomiczne w biznesie
chemicznym oraz ma elementarną wiedzę o zasadach i
motywach działania człowieka w tych strukturach
K_BCh_U12   potrafi brać udział w analizach i ocenach

Wiedza

Student zna rolę funduszy strukturalnych w finansowaniu projektów i przedsięwzięć
inwestycyjnych.
Student zna system funkcjonowania tych funduszy w Polsce oraz specyfikę ich
wykorzystania przez sektor publiczny i prywatny.

Umiejętności

Student posiada umiejętność identyfikowania i analizowania podstawowych
problemów z zakresu oddziaływania funduszy strukturalnych na innowacyjność
realnych podmiotów polskiej gospodarki
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alternatywnych rozwiązań  problemów ekonomicznych i
dobierać metody oraz instrumenty pozwalające racjonalnie
je rozstrzygać
K_BCh_K06  orientuje się w ogólnych zasadach tworzenia
i  funkcjonowania form indywidualnej przedsiębiorczości

Kompetencje społeczne (postawy)

Student chętnie dyskutuje na tematy związane z oddziaływaniem funduszy
strukturalnych na innowacyjność podmiotów polskiej gospodarki

Kontakt

http://ug.edu.pl/pracownik/1210/lech_jedrzejewski
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