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Najważniejsze wydarzenia

I.


27 września 2017 r. odbyło się drugie posiedzenie Rady Programowej projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. W trakcie posiedzenia omówione zostały działania zrealizowane w I fazie projektu oraz planowane na II
fazę.



Województwo Śląskie zorganizowało 3-dniową
Konferencję Regionalną o charakterze szkoleniowo-warsztatowym pt. „Realizacja Programu
ochrony powietrza oraz uchwały antysmogowej
dla województwa śląskiego”.



Ekodoradcy nawiązali współpracę z 22 podmiotami (np. LGD, organizacje pozarządowe, producenci kotłów).

C.2. Centrum Kompetencji


Wydrukowano 1000 ulotek o uchwale antysmogowej na potrzeby województwa małopolskiego.



6 września odbyło się spotkanie przedstawicieli
KAPE i UMWM z doradcami energetycznymi
WFOŚiGW w sprawie uzgodnień zawartości
zintegrowanej strategii poprawy jakości powietrza dla gminy Wierzchosławice.



21 września odbyło się szkolenie dla Ekodoradców w zakresie wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego 2014-2020 na rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

C.1. Ekodoradcy







Ekodoradcy udzielali porad i pomocy mieszkańcom w wymiarze:
7 119 osób przyjętych w biurze,
3 430 w trakcie wizyt w terenie i na spotkaniach,
5 642 telefonicznie,
462 pisemnie lub mailowo.

Ekodoradcy prowadzili również badania jakości
powietrza przy pomocy pyłomierzy oraz czujników w gminach: Liszki, Nowy Targ (miasto),
Gołcza, Podegrodzie, Gdów.



Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków
o dofinansowanie do wymiany kotłów lub instalacji oze:
 zebrano 1 785 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 rozpatrzono 530 wniosków mieszkańców lub
podmiotów o dofinansowanie,
 podpisano 998 umów z mieszkańcami lub
podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 14
takich umów.





Przeprowadzili 50 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów, w 2 przypadkach
stwierdzono naruszenia przepisów.





C.3. Wsparcie wdrożenia zakazu stosowania paliw stałych do ogrzewania w Krakowie

Ekodoradcy zajmowali się również przygotowaniem i weryfikacją dokumentów strategicznych
(np. plany gospodarki niskoemisyjnej, plan zaopatrzenia w ciepło). Zweryfikowanych zostało
łącznie 24 dokumentów.
Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali
dane o 114 budynkach w bazie ogrzewania.

Pracownicy zatrudnieni w ramach projektu LIFE
zaangażowani są w weryfikację wniosków i rozliczanie dotacji do wymiany kotłów:





Przeprowadzili 230 kontroli przedwykonawczych oraz 61 kontrole powykonawcze,
Rozpatrzyli 65 wniosków mieszkańców i przygotowali dokumenty, dzięki którym zawarte
zostały 179 umowy o dotację,
Rozliczyli 289 umowy dotacyjne.

C.6 Przygotowanie regionalnej inwentaryzacji
emisji zanieczyszczeń i modelowania warunków
meteorologicznych


Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt
Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. Projekt programu został skierowany do konsultacji
i opiniowania.

E.2. Lokalne działania informacyjno-edukacyjne
w zakresie ochrony powietrza


Ekodoradcy w gminach przygotowali i dystrybuowali materiały edukacyjne:
 przygotowali 171 955 ulotek i broszur oraz
2 751 plakatów,
 rozdystrybuowali 137 535 ulotek i broszur
oraz 2 431 plakatów,
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przygotowali 843 i rozdystrybuowali 2 182 innych materiałów edukacyjnych (ulotki, biuletyny informacyjne, balony, plakaty).
Ekodoradcy organizowali spotkania i wydarzenia:
9 konkursów dla dzieci / młodzieży, w których
uczestniczyło 127 osób,
50 spotkań z mieszkańcami, w których wzięło
udział 1 550 osób,
136 spotkań z lokalnymi liderami (księża, lekarze, strażacy, organizacje) łącznie z 425
osobami,
zorganizowanie 22 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło łącznie 14 615 osób m.in. pikniki, akcje
edukacyjno – ekologiczne, szkolenia.
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21 września odbyło się spotkanie informacyjne
z Ekodoradcami, na którym zostali oni poinformowani o działaniach planowanych na II fazę
projektu LIFE oraz najczęściej popełnianych
błędach przy uzupełnianiu sprawozdań finansowych.



Przeprowadzono kolejne wizyty monitorujące –
Wieliczka, Świątniki Górne, Dobczyce, Raciechowice, Gdów, Wierzchosławice, Województwo Śląskie, KAPE).



Odbyły się spotkania z przedstawicielami
KAPE, KAS oraz miasta Krakowa w zakresie
działań projektowych planowanych na II fazę
projektu LIFE.

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami


Województwo Śląskie zorganizowało 3-dniową
Konferencję Regionalną o charakterze szkoleniowo-warsztatowym pt. „Realizacja Programu
ochrony powietrza oraz uchwały antysmogowej
dla województwa śląskiego”.



14 września odbyło się spotkanie komitetu sterującego projektu „Catching-up Regions” z Bankiem Światowym, na którym zaprezentowana
została analiza obecnego stanu budynków w
Małopolsce i na Śląsku oraz harmonogram kolejnych prac w ramach projektu.

E.4. Promocja realizacji projektu


Ekodoradcy w gminach przygotowali lub wzięli
udział w informacjach medialnych związanych
z projektem:
 13 artykułów w prasie,
 85 artykułów i postów w Internecie i mediach
społecznościach,
 3 audycje radiowe lub TV,
 41 razy wykorzystano inne media (np. tablice
informacyjne).
Informacje dotyczyły głownie uchwały antysmogowej dla Małopolski oraz działań w ramach RPO.

F.1. Zarządzanie projektem


27 września 2017 r. odbyło się drugie posiedzenie Rady Programowej projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. W trakcie posiedzenia omówiono działania zrealizowane
w I fazie projektu oraz planowane na II fazę.
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