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Wstęp

Niniejsza publikacja stanowi zbiór interesujących i różnorodnych artykułów naukowych poświęconych szeroko rozumianym zagadnieniom rozwoju przestrzennego.
Z uwagi na tematykę podjętą przez autorów opracowanie zostało podzielone na
cztery części tematyczne. Pierwsza część zawiera problematykę uwarunkowań rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów, krajów oraz obszarów metropolitalnych.
Autorzy omawiają w niej aktualne problemy atrakcyjności inwestycyjnej regionów
Polski, znaczenie struktur klastrowych i powiązań sieciowych, polaryzacji i problemów rozwoju obszarów metropolitalnych południowej Polski, elementy finansowania rozwoju oparte na nowych rozwiązaniach, w tym partnerstwa publiczno-prywatnego. Podjęta tematyka obejmuje także kierunki europejskiej polityki regionalnej
i znaczenie obszarów miejskich wobec przyjętych rozwiązań związanych z nową
perspektywą budżetowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
Druga część tematyczna obejmuje problemy mniejszej skali przestrzennej. Poruszane są w niej kwestie znaczenia przestrzeni publicznych w skali lokalnej, gospodarki kreatywnej, marketingu terytorialnego, partycypacji obywateli w zarządzaniu
sprawami publicznymi itp.
W kolejnej części poruszane są problemy innowacyjności i przedsiębiorczości
w różnej skali przestrzennej. Tematyka oscyluje wokół innowacyjności gospodarki
europejskiej, sposobów jej finansowania w Polsce, zarządzania ryzykiem i wiedzą
w przedsiębiorstwach, wspierania przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego, również w aspekcie transgranicznym, a także wybranych problemów
funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce. Publikacja zawiera także wybrane zagadnienia z obszaru gospodarki przestrzennej i teorii ekonomii.
Prezentowania publikacja adresowana jest do pracowników nauki, studentów,
pracowników samorządowych i wszystkich zainteresowanych problemami rozwoju
przestrzennego. Życzymy czytelnikom interesującej i inspirującej lektury, dziękując
jednocześnie tym, którzy przyczynili się do jej powstania.
Stanisław Korenik, Anna Dybała
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