
Głównym źródłem współfinansowania projektów rewitalizacyjnych z funduszy UE są środki 

Regionalnych Programów Operacyjnych (Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego). Dodatkowym, komplementarnym źródłem ich współfinansowania są środki 

Krajowych Programów Operacyjnych (EFS, EFRR, FS). Ponadto źródłem współfinansowania projektów 

rewitalizacyjnych będą środki budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

a także pozostałe np. prywatne. 

Nie dopuszcza się możliwości planowania i realizacji tylko wybiórczych inwestycji, nastawionych 

jedynie na szybki efekt poprawy estetyki przestrzeni, skupionych tylko na działaniach remontowych 

czy modernizacyjnych, które nie skutkują zmianami strukturalnymi na obszarze rewitalizacji. 

Możliwe źródła finansowania: 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+ 
Instrumentem służącym koordynacji podejmowanych przez beneficjentów przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych będą kompleksowe lokalne programy rewitalizacji obszarów zdegradowanych. 

Wynikające z takich programów zintegrowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne i restrukturyzacyjne 

powinny prowadzić do wszechstronnej zmiany oblicza poddanych rewitalizacji obszarów, przede 

wszystkim w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców. Obszary rewitalizowane są wyznaczane 

z uwzględnieniem kryteriów przestrzennych, ekonomicznych oraz społecznych, z uwzględnieniem 

stopnia nasilenia problemów społecznych na danym obszarze, głównie związanych z deprywacją 

materialną i społeczną mieszkańców danego obszaru. Ponadto przedsięwzięcia infrastrukturalne 

finansowane z EFRR powinny być powiązane z realizacją celów w zakresie włączenia społecznego i 

walki z ubóstwem finansowanych z EFS. 

Działanie 9.2. Rewitalizacja obszarów problemowych 
Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i 
powojskowych 

Typy projektów: 

Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych 

Projekty wynikające z kompleksowych Programów Rewitalizacji zdegradowanych fizycznie, społecznie 

i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów powojskowych i 

poprzemysłowych wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

rozwiązywania problemów społecznych: 

Przebudowa lub adaptacja budynków, obiektów na terenach zdegradowanych w celu przywrócenia 

i/lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub 

rekreacyjnych w tym: 

 remont lub przebudowa elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń w tym: 

remont, przebudowa instalacji: grzewczych, elektrycznych, gazowych i wodno-

kanalizacyjnych w budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (budowa, 

remont, przebudowa małej architektury, ogrodzeń),  

 adaptacja, przebudowa lub remonty budynków i przestrzeni użyteczności publicznej wraz z 

przyległym otoczeniem na cele edukacyjne, społeczne i gospodarcze znajdujących się na 

terenie rewitalizowanym w tym m.in. przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 

średnie i ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, szkolne stołówki, domy dziecka, ośrodki walki z 

patologiami społecznymi, poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, domy 

kultury, centra aktywności obywatelskiej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz obiekty służące 

pomocą społeczną. 



Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych 

rewitalizowanego terenu, w tym: 

 budowa, rozbudowa, modernizacja lub remont dróg lokalnych na rewitalizowanym terenie i 

ich połączeń z siecią dróg publicznych (jedynie jako element szerszego projektu 

rewitalizacyjnego i wówczas gdy przyczyni się do fizycznej, gospodarczej i społecznej 

rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych jako 

element kompleksowych programów rewitalizacji), 

 budowa, remonty lub przebudowa chodników i przejść dla pieszych oraz wszelkiej 

infrastruktury pozwalającej na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów (np. 

ścieżki rowerowe), wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, wyburzanie budynków i 

uporządkowanie przestrzeni publicznej, 

 renowacja wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych – tylko w przypadku, 

kiedy jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego. 

Wsparcie inwestycyjne na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w zakresie budowy, przebudowy, 

rozbudowy oraz wyposażenia obiektów ekonomii społecznej 

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Działania muszą przyczyniać się do rozwiązywania 

zdiagnozowanych w ramach Programu Rewitalizacji problemów społecznych. Wsparcie w ramach 

Działania powinno zostać skoordynowane ze wsparciem środkami Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Do wsparcia w ramach Działania nie mogą zostać wybrane operacje, które zostały fizycznie 

ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, 

Obszary rewitalizowane są wyznaczane z uwzględnieniem kryteriów przestrzennych, ekonomicznych 

oraz społecznych, z uwzględnieniem stopnia nasilenia problemów społecznych na danym obszarze, 

głównie związanych z deprywacją materialną i społeczną mieszkańców danego obszaru. Ponadto 

przedsięwzięcia infrastrukturalne finansowane z EFRR powinny być powiązane z realizacją celów w 

zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem (EFS). Szczegółowe zasady wyznaczania 

obszarów zdegradowanych oraz kształtu Programów Rewitalizacji określą odpowiednie wytyczne IZ 

WRPO 2014+ w tym zakresie. 

Realizowane w ramach Działania projekty w zakresie kultury muszą przyczyniać się do osiągania 

wymiernych i trwałych korzyści społeczno-gospodarczych, w tym poprzez zwiększenie potencjału 

turystycznego, rozwoju e-kultury oraz przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury. 

Wysokość wsparcia projektów w zakresie kultury, których celem jest poprawa spójności społecznej 

dzięki umożliwieniu lepszego dostępu do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, nie będzie 

przekraczać 2 mln euro kosztów kwalifikowanych projektu. 

Inwestycje w drogi lokalne muszą zawsze stanowić jedynie część kompleksowego projektu 

realizowanego w ramach Działania 9.2, element uzupełniający, niedominujący w całym projekcie. 

Przedsięwzięcia podejmowane w obszarze ekonomii społecznej są zgodne z Krajowym Programem 

Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

Przez projekty rewitalizacyjne, umożliwiające zaangażowanie dodatkowych środków budżetu 

państwa, należy rozumieć projekty realizowane w ramach Działania 9.2 oraz projekty z innych 

priorytetów inwestycyjnych, w których kryteria dotyczące rewitalizacji podlegają ocenie na etapie 

wyboru projektu do dofinansowania. Realizację projektów rewitalizacyjnych w ramach Działania 9.2 

wspomagać mogą także projekty komplementarne, realizowane w ramach innych Działań 

finansowanych z EFRR, m.in. w zakresie promowania przedsiębiorczości w ramach Działania 1.3, 



modernizacji energetycznej budynków w Działaniu 3.2, promowania strategii niskoemisyjnych i 

zrównoważonego transportu miejskiego w Działaniu 3.3, ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego 

w Działaniu 4.4, inwestycji w drogi lokalne w ramach Działania 5.1. 

Działanie 1.3. Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju 

gospodarczego 
Poddziałanie 1.3.3 Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego 

Typy projektów: 

Kompleksowe tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego (w 

tym dla regionalnych specjalizacji) w szczególności na nieużytkach, zlokalizowanych w pobliżu 

inwestycji transportowych (autostrady, drogi szybkiego ruchu, linii kolejowe), terenach 

zdegradowanych, wymagających rewitalizacji: 

- uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji 

gospodarczych, 

- uzbrojenie terenów inwestycyjnych (infrastruktura wodnokanalizacyjna, telekomunikacyjna, 

energetyczna, gazowa), budowę lub modernizację układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego 

(wewnętrzna infrastruktura drogowa, wewnętrzna infrastruktura kolejowa bez infrastruktury 

doprowadzającej), 

- budowę, rozbudowę lub modernizację innej wyspecjalizowanej infrastruktury technicznej na 

terenach inwestycyjnych oraz kampanie promocyjne (jako element uzupełniający projektu). 

W Poddziałaniu 1.3.3 projekty z zakresu terenów inwestycyjnych muszą być realizowane na terenie 

przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje (tereny 

aktywizacji gospodarczej). 

Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i 

mieszkaniowym 
Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 

Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej związana m.in. 

z: 

a) ociepleniem obiektu, 

b) wymianą okien, drzwi zewnętrznych, 

c) przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów 

wentylacji i klimatyzacji, 

d) instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem 

kogeneracji, 

e) instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE, 

f) wymianą oświetlenia na energooszczędne 

g) systemami monitorowania i zarządzania energią 

h) finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora publicznego – jako elementu 

kompleksowego projektu. 

Poddziałanie 3.2.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych 

Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

związana z m.in.: 

a) ociepleniem obiektu, 

b) wymianą okien, drzwi zewnętrznych, 



c) przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów 

wentylacji i klimatyzacji, 

d) instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem 

kogeneracji, 

e) instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE, 

f) wymianą oświetlenia na energooszczędne (w przypadku wielorodzinnych budynków mieszkalnych, 

tylko ich części wspólnych), 

g) systemami monitorowania i zarządzania energią 

h) finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora mieszkaniowego – jako 

elementu kompleksowego projektu 

Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska 
Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego 

W ramach przedmiotowego poddziałania realizowane będą wyłącznie projekty składające się co 

najmniej z 2 elementów inwestycyjnych wskazanych poniżej w pkt. 1-5 oraz elementu dotyczącego 

informacji i promocji wskazanego w pkt. 6. Preferowane będą kompleksowe projekty obejmujące jak 

największą liczbę wskazanych poniżej rodzajów projektów polegających na: 

1. Zakupie niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego. 

2. Budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji infrastruktury transportu publicznego w tym 

np.: 

- sieci tramwajowych, sieci autobusowych (układu torowego na trasach, pętlach, bocznicach, 

zajezdniach, uzupełnienia istniejącego układu wydzielonych pasów dla autobusów, wyposażenia dróg 

w zjazdy, zatoki autobusowe i inne urządzenia drogowe dla komunikacji miejskiej) 

- zajezdni tramwajowych i autobusowych, przystanków, wysepek, a także urządzeń dla osób 

niepełnosprawnych 

- parkingów typu P&R, B&R 

- zintegrowanych centrów przesiadkowych 

- zapewnienie dróg dostępu do przystanków, centrów przesiadkowych itp., 

- pasów ruchu dla rowerów. 

3. Budowie systemów zarządzania i organizacji ruchu oraz ich elementów (np. Inteligentne Systemy 

Transportowe, tworzenie systemów i działań technicznych z zakresu telematyki służących 

komunikacji publicznej, zakup i montaż urządzeń z zakresu telematyki (w tym np. systemy dystrybucji 

i identyfikacji biletów, elektroniczne tablice informacyjne, wspólny bilet). 

4. Budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów w tym łączących miasta i ich obszary 

funkcjonalne oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi rowerowe, kładki 

rowerowe i pieszorowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów 

publicznych/miejskich, itp.) 

5. Montażu efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego lub modernizacji oświetlenia ulicznego 

pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, przy spełnieniu wymagań technicznych dotyczących 

oświetlenia dróg zawartych we właściwych normach dotyczących oświetlenia drogowego 

6. Działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i 

pieszego (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego składającego się z minimum 2 elementów 

wskazanych w pkt. 1-5).). 

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa inwestycjom w infrastrukturę czy tabor transportu 

publicznego musi towarzyszyć szeroki wachlarz działań inwestycyjnych i „miękkich” zapewniających, 



że transport zbiorowy oraz niezmotoryzowany będzie wybierany częściej niż samochód jako 

podstawowy środek przemieszczania się w obrębie aglomeracji. Komponentem każdego projektu 

muszą być działania związane z promowaniem korzystania z komunikacji zbiorowej, rowerowej lub 

ruchu pieszego. 

Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i 

kulturowego 
Przy spełnieniu odpowiednich warunków wynikających z UP, WRPO 2014+ oraz UWRPO 2014+, 

projekty z zakresu kultury wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji możliwe są do realizacji 

również w ramach Działania 9.2. Wysokość wsparcia projektów w zakresie rewitalizacji dotyczących 

obiektów kultury w ramach Działania 9.2 nie może przekroczyć 2 mln euro kosztów kwalifikowalnych 

projektu. 

Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu 

Typy projektów: 

1.Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja 

na cele kulturalne, obiektów oraz obszarów zabytkowych. 

2.Rozbudowa, przebudowa instytucji kultury oraz wyposażenie instytucji kultury. 

3.Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja 

na cele kulturalne obiektów poprzemysłowych i powojskowych o wartościach historycznych. 

4.Ochrona, zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych. 

5.Zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja i zabezpieczenie muzealiów, archiwaliów, 

starodruków i innych zabytków ruchomych jako integralne elementy szerszego projektu 

infrastrukturalnego. 

6.Zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem jako część szerszego projektu 

infrastrukturalnego. 

7.Zagospodarowanie otoczenia obiektów o charakterze kulturalnym (wyłącznie jako element 

szerszego projektu infrastrukturalnego). 

8.Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (wyłącznie 

jako element projektu infrastrukturalnego). 

9.Działania związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, jak również 

rozwój kultury i turystyki związanej z treściami cyfrowymi (wyłącznie jako element projektu 

infrastrukturalnego). 

Typy projektów można łączyć. 

Poddziałanie 4.4.2 Wydarzenia kulturalne 

Wsparcie organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym, wnoszących trwały wkład do zachowania 

dziedzictwa kulturowego regionu, w tym wsparcie niezbędnej infrastruktury. 

 

 



Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu 
Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i 

gminne) 

Typy projektów: 

1. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg powiatowych i gminnych, skrzyżowań (w 

tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

2. Budowa, przebudowa rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść drogowych na drogach 

powiatowych i gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

3. Budowa, przebudowa, modernizacja drogowych obiektów inżynierskich64 wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na drogach powiatowych i gminnych 

4. Systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu 

realizowanego w ramach pkt. 1-3) 

Beneficjenci 
Beneficjentami mogą być następujące podmioty, których projekt został ujęty w Programie 

Rewitalizacji: 

1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną 

3. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem 

Zamówień Publicznych 

4. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną 

5. Szkoły wyższe 

6. Jednostki naukowe 

7. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe 

8. Instytucje kultury 

9. Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia 

10.Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych 

11. Instytucje otoczenia biznesu 

12. Administracja rządowa 

13. Partnerzy społeczni i gospodarczy 

14. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 

15. Przedsiębiorcy 

16. Porozumienia w/w podmiotów 

17. Podmioty ekonomii społecznej 

18. Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

 

 

 

 

 

 



Krajowe programy operacyjne 
W tabeli wymieniono priorytety inwestycyjne bezpośrednio związane z rewitalizacja w ramach 

krajowych programów operacyjnych 

Program Operacyjny Priorytety Inwestycyjne 

Program Operacyjny 
Infrastruktura i 
Środowisko 2014- 
2020 

4iii Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania 
energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze 
publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym 
4v Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 
terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie 
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 
mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu  
6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i 
kulturowego  
6e (iv) Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości 
środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację 
terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie 
zanieczyszczenia powietrza oraz propagowania działań służących 
zmniejszaniu hałasu  
9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się 
do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w 
zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy 
dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z 
usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych 

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój 

8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, 
którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze 
środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla 
młodzieży 

Program Operacyjny 
Polska Wschodnia 

4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 
terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie 
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 
mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 

Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa 

2a Poszerzanie zakresu dostępności łączy szerokopasmowych oraz 
wprowadzanie szybkich sieci internetowych oraz wspieranie wprowadzania 
nowych technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej  
2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-
włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia 

Źródło: Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Warszawa, 2 sierpnia 

2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 



Inne źródła dofinansowania 
Programy BGK: 

 Wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat - udzielenie finansowego wsparcia na 

tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych, o których mowa w § 5 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie 

finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (Dz.U. 

z 2016 r. poz. 259), więcej na stronie internetowej https://www.bgk.pl/fundusze-i-

programy/programy/wsparcie-budownictwa-socjalnego-z-funduszu-doplat/  

 Wsparcie społecznego budownictwa czynszowego - https://www.bgk.pl/fundusze-i-

programy/programy/wsparcie-spolecznego-budownictwa-czynszowego/  

 Fundusz termomodernizacji i remontów - https://www.bgk.pl/fundusze-i-

programy/fundusze/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-ftir/  

 Fundusz Municypalny FIZAN - https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/inwestycje-

kapitalowe/fundusz-municypalny-fizan/  

 

Budżet obywatelski – informacje w Urzędzie Miasta Leszna i na stronie internetowej 

https://www.leszno.pl/Budzet_Obywatelski_2016.html  

Inicjatywa lokalna i mikrogranty - informacje w Urzędzie Miasta Leszna i na stronie internetowej 

https://www.leszno.pl/Informacje_ogolne.html  
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