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Najważniejsze wydarzenia

I.


27 listopada w ramach projektu LIFE IP MALOPOLSKA, odbyła się międzynarodowa konferencja w zakresie ochrony powietrza Global
Clean Air Summit, której Województwa Małopolskie było współorganizatorem. Wydarzenie
zgromadziło ok. 900 osób z całego świata. Na
konferencji przedstawiono efekty realizacji programu LIFE, a także promowano projekt wraz z
udziałem Marszałka Województwa Małopolskiego i Ekodoradców.



W listopadzie prowadzono trzecią odsłonę kampanii społecznej w ramach projektu LIFE. Kampania obejmowała emisję spotów w Radiu Kraków i Radiu RDN Małopolska, ekspozycję na terenie Krakowa oraz Małopolski 50 billboardów,
reklamy mobilnej na terenie Małopolski, obsługę infolinii, dwóch ogłoszeń w prasie codziennej oraz kolportażu gazetki w miastach powiatowych.
Podsumowanie działań projektu

II.

C.1. Ekodoradcy
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Ekodoradcy zajmowali się również przygotowaniem i weryfikacją dokumentów strategicznych
(np. plany gospodarki niskoemisyjnej, plan zaopatrzenia w ciepło). Zweryfikowanych zostało
łącznie 19 dokumentów.



Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali
dane o 130 budynkach w bazie ogrzewania.



Ekodoradcy nawiązali współpracę z 82 podmiotami (np. LGD, organizacje pozarządowe,
KAPE).

C.2. Centrum Kompetencji


W dniach 20–21 listopada w Miejsko–Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach odbyły
się warsztaty dla Ekodoradców organizowane
w ramach realizacji Programu zintegrowanego
LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony
powietrza dla województwa małopolskiego –
Małopolska w zdrowej atmosferze. Warsztaty
dotyczyły możliwości finansowania inwestycji w
formułach PPP (Partnerstwo Publiczno–Prywatne) i ESCO (Energy Service Company). Merytoryczny nadzór nad przebiegiem szkolenia
sprawowała Krajowa Agencja Poszanowania
Energii (KAPE).

Ekodoradcy udzielali porad i pomocy mieszkańcom w wymiarze:
8 513 osób przyjętych w biurze,
761 w trakcie wizyt w terenie i na spotkaniach,
6 542 telefonicznie,
897 pisemnie lub mailowo.



Przeprowadzili 110 kontroli u mieszkańców
w zakresie spalania odpadów, w 2 przypadku
stwierdzono naruszenia przepisów.



Ekodoradcy prowadzili również badania jakości
powietrza przy pomocy pyłomierzy oraz czujników w gminach: Nowy Targ (miasto), Stary
Sącz, Gdów, Podegrodzie, Raciechowice, Gołcza, Czernichów, Świątniki Górne, Raciechowice, Słomniki, Liszki i Wadowice.



Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków
o dofinansowanie:
 zebrano 786 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 rozpatrzono 358 wniosków mieszkańców lub
podmiotów o dofinansowanie,
 podpisano 731 umów z mieszkańcami lub
podmiotami o dofinansowanie i rozliczono
358 takich umów.
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Krakowski Alarm Smogowy zaprezentował raport podsumowujący badania porównujące stężenia zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz
i wewnątrz mieszkań.

E.1. Regionalna kampania medialna na rzecz
czystego powietrza


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


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






Przeprowadzili 25 kontroli przedwykonawczych oraz 30 kontrole powykonawcze,
Rozpatrzyli 90 wnioski mieszkańców i przygotowali dokumenty, dzięki którym zawartych
zostało 90 umów o dotację,
Rozliczyli 222 umów dotacyjnych,
Przeprowadzono 29 ankiety dotyczące termomodernizacji budynków.

W listopadzie prowadzono trzecią odsłonę kampanii społecznej w ramach projektu LIFE. Kampania obejmowała emisję spotów w Radiu Kraków i Radiu RDN Małopolska, ekspozycję na terenie Krakowa oraz Małopolski 50 billboardów,
reklamy mobilnej na terenie Małopolski, obsługę infolinii, dwóch ogłoszeń w prasie codziennej oraz kolportażu gazetki w miastach powiatowych.

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


W dniu 24 listopada odbyły się zajęcia on–line
przeprowadzone przy wykorzystaniu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Tematyka lekcji dotyczyła szeroko pojętej efektywności energetycznej.



Krakowski Alarm Smogowy podpisał umowy z
wybranymi projektami w ramach drugiej edycji
konkursu Nasze Powietrze.



Ekodoradcy w gminach przygotowali i dystrybuowali materiały edukacyjne:
 przygotowali 9 030 ulotek i broszur oraz 530
plakatów,
 rozdystrybuowali 18 275 ulotek i broszur oraz
596 plakatów,
 przygotowali 3 030 i rozdystrybuowali 5 302
innych materiałów edukacyjnych (ulotki, biuletyny informacyjne, balony, plakaty).



Ekodoradcy organizowali spotkania i wydarzenia:
 20 konkursów dla dzieci / młodzieży, w których uczestniczyło 1 751 osób,
 14 spotkania z mieszkańcami, w których
wzięło udział 1 074 osób,

C.4. Platforma zarządzania jakością powietrza w
Krakowie przy wykorzystaniu narzędzi wysokorozdzielczego modelowania


Listopad 2017

Eksperci z VITO w dniu 29 listopada przeprowadzili szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta Krakowa z obsługi testowej wersji aplikacji
do modelowania zanieczyszczeń z transportu
(obsługa modelu IFDM). Po przeprowadzeniu
testów Miasto Kraków przekaże uwagi dotyczące funkcjonalności aplikacji.

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




Zarząd Województwa Śląskiego przyjął dokumentu pn.: „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu
osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” oraz raport z przeprowadzenia konsultacji
społecznych i opiniowania projektu Programu
ochrony powietrza.
27 listopada odbyło się spotkanie partnerów
projektu z VITO, Czech, Słowacji oraz Województwa Małopolskiego, firmy Atmoterm oraz
Instytutu Ochrony Środowiska w sprawie
uzgodnień w zakresie inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń dla obszaru Małopolski.
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89 spotkania z lokalnymi liderami (księża, lekarze, strażacy, organizacje, LGD) z łącznie
433 osobami,
zorganizowanie 32 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło łącznie 1 879 osób głównie w ramach
Dni Czystego Powietrza.
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Clean Air Summit, której Województwa Małopolskie było współorganizatorem. Wydarzenie
zgromadziło ok. 900 osób z całego świata. Na
konferencji przedstawiono efekty realizacji programu LIFE, a także promowano projekt wraz z
udziałem Marszałka Województwa Małopolskiego i Ekodoradców.

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami


Działania i efekty projektu LIFE–IP MALOPOLSKA zostały zaprezentowane 8 listopada na
konferencji LIFE Programme at COP w Bonn.
Do udziału w wydarzeniu zaproszonych zostało
5 projektów LIFE, o zróżnicowanym i szerokim
zakresie działania, obejmującym jakość powietrza i strategię rozwoju niskoemisyjnego, aż po
rozpowszechnianie narzędzi oceny i umiejętności w zakresie zapobiegania ryzyku oraz promowania inteligentnych technik w rolnictwie w celu
zwiększenia publicznej świadomości na temat
pilności działań w dziedzinie klimatu.



Działania i efekty projektu LIFE–IP MALO-POLSKA zostały zaprezentowane na organizowanej
przez Komisję Europejską w dniach 16-17 listopada konferencji Clean Air Forum w Paryżu.



Krakowski Alarm Smogowy zorganizował wizytę studyjną w Krakowie dla organizacji i administracji z Bułgarii dotycząca monitoringu jakości powietrza.



Krakowski Alarm Smogowy koordynował akcji
pyłomierzowej z Radiem dla Ciebie Mazowsze.



23 listopada przedstawiciele UMWM oraz PAS
uczestniczyli w konferencji nt. współpracy samorządów i rządu w obszarze ochrony powietrza, organizowanej w Senacie.



Pracownicy UMWM w ramach projektu LIFE
uczestniczyli w cyklu warsztatów pt ”Oddychać
po ludzku” organizowanych przez UMWM i Gazetę Wyborczą. Spotkania odbyły się w Zakopanem 24 listopada, w Wadowicach28 listopada i w Skawinie 30 listopada. W trakcie
warsztatów skupiono się przede wszystkim na
problemach, jakie towarzyszą walce ze smogiem jak i na rozwiązaniach, które ułatwią i przyspieszą wdrażanie działań zmierzających do
poprawy jakości powietrza.



27 listopada w ramach projektu LIFE IP MALOPOLSKA, odbyła się międzynarodowa konferencja w zakresie ochrony powietrza Global

E.4. Promocja realizacji projektu







Ekodoradcy w gminach przygotowali lub wzięli
udział w informacjach medialnych związanych
z projektem:
23 artykułów w prasie,
108 artykułów i postów w Internecie i mediach
społecznościach,
9 audycji radiowych lub TV,
50 razy wykorzystano inne media (np. tablice
informacyjne).
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Informacje dotyczyły m.in. tworzonego programu dotacyjnego do termomodernizacji budynków, o konkursach prowadzonych przez
Ekodoradców, kontroli palenisk, działań prowadzonych przez Ekodoradców, dofinansowania
w ramach OZE.
14 listopada dostarczono materiały promocyjne
projektu np. parasolki, długopisy, zestawy konferencyjne, magnesy, koszulki, torby, kubki termiczne, notesy.
16 listopada zrealizowano zamówienie dotyczące przygotowania i dostarczenia 5000 zestawów oszczędności energii służących promocji oszczędności energii w domach w ramach
programu edukacyjno-informacyjnego „Małopolska w zdrowej atmosferze”. W ramach zamówienia dostarczono po 87 zestawów dla każdej gminy, 200 zestawów dla Miasta Krakowa
oraz 102 zestawy dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zestawy
służą do edukacji mieszkańców w zakresie oszczędności energii, mają ich zachęcić do korzystania z energooszczędnych rozwiązań w swoich domach.

F.1. Zarządzanie projektem


W dniach 28–29 listopada odbyło się spotkanie
monitorujące realizację projektu LIFE, w którym
uczestniczyła przedstawicielka Unit LIFE DG
ENV Komisji Europejskiej oraz 3 monitorów projektu. Na spotkaniu przedstawiono dotychczasową realizację projektu, jak również omówiono
plany na II fazę. Poruszone został również tematy związane z rozliczaniem projektu oraz najczęściej występującymi problemami w trakcie
jego realizacji.



Zespół Zarządzający UMWM odbył wizyty monitorujące w gminach: Chełmiec, Podegrodzie.
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