Zagadnienia egzaminacyjne – egzamin dyplomowy I stopień Prawo europejskie
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Zakres polityki spójności i polityki regionalnej
Cele polityki spójności i polityki regionalnej
Zasady polityki spójności i polityki regionalnej
Zasada programowania polityki spójności
Instrumenty finansowe polityki spójności – wskaż i jeden z instrumentów
scharakteryzuj
Europejski Fundusz Społeczny
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Fundusz Spójności
Europejski Fundusz Morski i Rybacki
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Inicjatywy Wspólnotowe jako instrumenty inżynierii finansowej
Jessica – działania na rzecz obszarów miejskich
Jeremie – wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
Jaspers – wsparcie doradcze
Jasmine – wzmocnienie finansowe mikro, małych i średnich
przedsiębiorców
Fundusz dostosowania do globalizacji
Fundusz Solidarności
Europejska Współpraca Terytorialna
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Programowanie rozwoju w świetle przepisów prawa unijnego
Programowanie rozwoju w świetle przepisów prawa krajowego
Podstawowa strategia rozwoju Unii Europejskiej – zakres regulacji
System strategicznych dokumentów programowania rozwoju w kraju –
strategie rozwoju
Podstawowe strategie rozwoju kraju
Programy
Zakres regulacji strategii rozwoju
Zakres regulacji programów
Umowa partnerstwa – zakres i procedura zawierania
Pojęcie polityki rozwoju i zasady jej prowadzenia
Podmioty prowadzenia polityki rozwoju
Rada Ministrów jako podmiot prowadzenia polityki rozwoju
Samorząd województwa jako podmiot prowadzenia polityki rozwoju
regionalnego
Rola samorządu gminnego i powiatowego w prowadzeniu polityki rozwoju
Terytorialny wymiar polityki spójności
Obszary funkcjonalne i problemowe jako obszary oddziaływania polityki
spójności i polityki rozwoju
Kontrakt terytorialny
Kontrakt terytorialny a kontrakt wojewódzki – wskaż podstawowe różnice
Polityka miejska
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Lokalne grupy działania
Realizacja programów operacyjnych – instytucje programów, zakres zadań
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Rodzaje i tryb wyboru projektów dofinansowywanych ze środków unijnych
Ochrona
prawna
wnioskodawcy
w
toku
postępowania
o dofinansowanie projektu
Kontrola realizacji projektu. Korekta finansowa
Pomoc publiczna – definicja, podstawy dopuszczalności udzielania
pomocy publicznej
Rodzaje i formy pomocy publicznej
Regionalna pomoc publiczna
Intensywność pomocy publicznej, mapa pomocy regionalnej
Kumulacja pomocy publicznej

