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Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się
z naszą ofertą.

PLACET – słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone
z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też ,,podobać się”. To właśnie
przyjęliśmy za filozofię działania: w zgodzie, dla wygody i zadowolenia,
przy pełnym zaufaniu – autorów, czytelników i rynku.
Od początku zajmujemy się też ściśle określoną tematyką, a mianowicie
wydajemy tylko dzieła z dziedziny szeroko pojętego zarządzania
przedsiębiorstwami, finansów i ekonomii. Zdajemy sobie sprawę, że jest to
literatura trudna – więc dokładamy starań redakcyjnych aby była
zrozumiała dla każdego wykształconego czytelnika. Nie wydajemy książek
z cyklu „Jak wzbogacić się w jeden dzień”, ale prace prezentujące rzetelną
i nowoczesną wiedzę, które mogą być zarówno podręcznikami dla
studiującej młodzieży, jak i podręcznikami-poradnikami służącymi
dokształcaniu (samokształceniu) kadr kierowniczych przedsiębiorstw
dostosowujących swoje struktury i metody zarządzania do stale
przekształcającej się gospodarki rynkowej.
Od początku istnienia komercyjnej sieci Internet w Polsce mamy swoją
witrynę www.placet.pl. Tam można śledzić nowości i zamierzenia
wydawnicze, a także skorzystać z „Bazy wiedzy”.
Zapraszamy do lektury
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Wstęp
czyli to, co pisze się na ostatku,
kiedy już wiadomo, co się napisało
i o czym jest ta książka
„Co to jest wielbłąd? Koń zaprojektowany przez Komisję.”
Hans Friederichs

Nie będę pisała o tym co było, bo nie chcę „mieszać” w skołatanych głowach. Ledwie bowiem poznaliśmy „biblię” funduszy strukturalnych (2000–2006) – Rozporządzenie 1260/99 WE, a już mamy
nowy okres programowania, zmieniające się fundusze i zasady korzystania z nich oraz nowe dokumenty programowe krajowe i UE.
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Nie zmieniło się jedno – idea funduszy unijnych – nie są one do
„łatania” dziur w budżetach jednostek samorządów terytorialnych.
Fundusze wcale nie mają służyć finansowaniu budowania dróg,
sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, sal gimnastycznych, szkół
wyższych, itd. Wszystkie fundusze charakteryzują się swoistą filozofią. Fundusze UE – również. Wszystkie fundusze UE „kręcą się”
wokół CZŁOWIEKA i jego potrzeb.
Człowiek jest najważniejszy. Budować drogi – tak, ale dla ludzi.
Budować wodociągi i sieć kanalizacyjną – tak – wszystko dla poprawienia warunków życia człowieka. By właściwie uzasadnić każdy
wniosek, musimy o tym przesłaniu pamiętać. Nigdy remont drogi
dla samej drogi, nigdy budowa wodociągu czy kanalizacji wyłącznie
dla ochrony środowiska. W tym chronionym i czystym środowisku
ma żyć człowiek, w godnych siebie warunkach. Przyswojenie tej prostej filozofii funduszy UE pozwoli znacznie lepiej uzasadniać konieczność realizacji, przy udziale dofinansowania środkami UE, waszych projektów. Wszystko co będziecie robili, badali, budowali, modernizowali, wyposażali z udziałem środków pomocowych z UE –
musi w konsekwencji służyć człowiekowi, jego wygodzie, poprawieniu jego warunków życia, nauki, pracy, wypoczynku, zdrowia, itd.
Starałam się maksymalnie prosto umożliwić wszystkim przyswojenie nowych zasad i funduszy, nowych programów operacyjnych
oraz wskazać sposoby poszukiwania dofinansowania dla projektów,
a także „oswoić” was z „nowomową” euro biurokratów. Sprawdziłam
niejednokrotnie, na osobach które szkoliłam, jak rozumieją, np.
„równość szans”? Otóż ile osób było na szkoleniu – tyle było definicji. A co oznacza „równość szans” w rozumieniu UE? Nic ponad
równość szans kobiet i mężczyzn w dostępie do pracy, wykształcenia, zarobków, polityki. Po prostu nie ma wyróżniania żadnej płci!
Panowie i panie – albo panie i panowie – wszyscy mają mieć równe
szanse. Nie ma zawodów męskich i kobiecych, nie ma miejsc pracy
dla pań albo panów – wszyscy muszą mieć równe szanse, bez wzglę-
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du na płeć. Wyjaśniam to bardzo szczegółowo w rozdziale dotyczącym polityk horyzontalnych.
Ci, którzy czytali moje poprzednie książki trafią tu zapewne na
powtórzenia. Jest to zabieg konieczny, ponieważ poradniki pisane są
dla beneficjentów różnych sektorów, a nie wiem, czy i kto będzie
chciał przeczytać wszystko co napisałam o funduszach. Zapewne
każdy sięgnie po tę książkę, która interesuje go najbardziej.
W każdej kolejnej książce znajduje się coraz więcej aktualizacji,
ponieważ proces programowania w Polsce jest jeszcze niedokończony (chociaż pierwsze wytyczne UE dotyczące nowego okresu finansowania ukazały się już w 2005 roku). Cóż, mamy tysiące „ważniejszych” spraw, niż programowanie wydatkowania wielkich pieniędzy.
Już jesteśmy spóźnieni o rok; pierwsze konkursy, według przewidywań optymistycznych, rozpoczną się w połowie 2008 roku. A mogło
być tak pięknie i mogliśmy już od co najmniej pół roku „wydawać”
unijne pieniądze. Znów poprzedni okres niczego nas nie nauczył.
Znów będziemy zbierać projekty (wnioski) na ostatnią chwilę, będzie
chaos, pęd do utrzymania się w terminach, byle co, aby tylko pieniądze nie przepadły. Zgrozą wieje. Powtarzam to tysiączny raz –
jedna pani minister nie da rady! Wszyscy ministrowie – razem
z Sejmem – TAK! Ale ci mieli „ważniejsze” sprawy, trzeba było się
kłócić, obrażać, powoływać, odwoływać, itd.
Nadchodzący czas trzeba wykorzystać na dobre przygotowanie
projektów, aby potem nie dostać zadyszki w wyścigu z czasem. Jest
jeszcze chwila, by się czegoś nauczyć, by jeszcze coś zrobić.
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