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Książka zawiera informacje na temat projektowanej przez Unię Europejską strategii finansowej na 

lata 2014–2020. Strategia ta obejmuje cele, priorytety i narzędzia służące realizacji Polityki Spójności 

UE. Znajduje ona między innymi swój wyraz w podziale środków finansowych wśród państw 

członkowskich. Bazę opracowania książki stanowiły dokumenty i projekty Unii Europejskiej oraz 

odpowiednich organów państwowych odpowiadających za wdrażanie pomocy unijnej. 
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