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Najważniejsze wydarzenia

I.


W dniu 16 marca na Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie odbyło się wręczenie dyplomów ukończenia studiów podyplomowych dla
ekodoradców.



W dniach 19–23 marca 2018 r. w Małopolsce
oraz na Śląsku odbyła się wizyta studyjna delegatów z bułgarskich gmin. Spotkania dotyczące
podejmowanych działań i sposobów walki
o czyste powietrze odbyły się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i
Śląskiego, Urzędzie Miasta Krakowa i Urzędzie
Gminy Wadowice.



Marzec 2018

(np. Aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, Sprawozdania z realizacji POP,
Przedsięwzięcia priorytetowe dla WFOŚiGW w
Krakowie, Założenia do planu zaopatrzenia w
ciepło i energię elektryczną). Zweryfikowanych
zostało łącznie 17 dokumentów.


Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali
dane o 2 972 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji


W dniu 16 marca na Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie odbyły się warsztaty dla ekodoradców z zakresu funkcjonowania Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji – PONE przeprowadzone przez pracowników WFOŚiGW w Krakowie.



W dniu 16 marca odbyło się wręczenie dyplomów dla ekodoradców z małopolskich gmin
ukończenia interdyscyplinarnych studiów podyplomowych w zakresie ochrony powietrza
i energetyki zorganizowanych na Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie.



26 marca w Urzędzie Miejskich w Wadowicach
z udziałem KAS odbyła się konferencja prasowa „Wadowice w smogu. Edycja 2018” dotycząca stanu jakości powietrza oraz zdrowia
mieszkańców Wadowic, jak i całej Małopolski.

Krakowski Alarm Smogowy opublikował Raport
z przeprowadzonych badań. Jakość węgla dostępnego na polskim rynku detalicznym –
przedstawiający wyniki badań jakości węgla dostępnego na składach opałowych w województwie małopolskim i śląskim.

C.1. Ekodoradcy






Ekodoradcy udzielali porad i pomocy mieszkańcom w wymiarze:
7 474 osób przyjętych w biurze,
905 w trakcie wizyt w terenie i na spotkaniach,
5 772 telefonicznie,
297 pisemnie lub mailowo.



Przeprowadzili 253 kontroli u mieszkańców
w zakresie spalania odpadów, w 4 przypadkach
stwierdzono naruszenia przepisów.



Ekodoradcy przeprowadzili badania kamerą
termowizyjną w 58 budynkach publicznych i 129
prywatnych w gminach: Kraków, Andrychów,
Chełmiec, Czernichów, Dobczyce, Łapsze
Niżne, Słomniki, Tarnów, Wieliczka, Iwkowa,
Pałecznica,
Podegrodzie,
Raciechowice,
Szczucin, Wolbrom, Zakliczyn.



Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków
o dofinansowanie:
 zebrano 2 772 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 rozpatrzono 582 wniosków mieszkańców lub
podmiotów o dofinansowanie,
 podpisano 204 umów z mieszkańcami lub
podmiotami o dofinansowanie i rozliczono
127 takich umów.



Ekodoradcy zajmowali się również przygotowaniem i weryfikacją dokumentów strategicznych
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E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza



Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na
paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej
www.powietrze.małopolska.pl, została zaktualizowana o 5 nowych urządzeń grzewczych
i obejmuje łącznie 145 kotły i ogrzewacze pomieszczeń.



W ramach infolinii prowadzonej przez Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego
udzielono odpowiedzi na 282 zgłoszenia telefoniczne oraz 7 wiadomości e–mail.



Krakowski Alarm Smogowy sfinalizował prace
nad badaniami jakości węgla dostępnego na
składach opałowych w województwie małopolskim i śląskim. Otrzymane wyniki zostały opublikowane w Raporcie z przeprowadzonych badan. Jakość węgla dostępnego na polskim
rynku detalicznym. Raport dostępny jest na
stronach:
www.krakowskialarmsmogowy.pl
www.powietrze.malopolska.pl.



KAPE S.A. przygotowała projekty Zintegrowanych Strategii Ochrony Powietrza dla Wierzchosławic, Piwnicznej–Zdrój, Koniuszy, Wadowic i
Zakopanego.



W dniu 12 marca odbyło się szkolenie dla pracowników sieci marketów budowlanych Leroy
Merlin w Krakowie w zakresie wymagań przepisów ochrony powietrza, uchwał antysmogowych oraz wymagań ekoprojektu dla kotłów
i ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe.



Ekodoradcy w gminach przygotowali i dystrybuowali materiały edukacyjne:
 przygotowali 7 023 ulotek i broszur oraz 461
plakatów,
 rozdystrybuowali 20 452 ulotek i broszur oraz
835 plakatów,
 przygotowali 4 877 i rozdystrybuowali 7 947
innych materiałów edukacyjnych (książki,
torby ekologiczne przypinki dla dzieci, karty
pracy dla dzieci, zeszyty, długopisy, zestawy
oszczędności energii).



Ekodoradcy organizowali spotkania i wydarzenia:
40 konkursów dla dzieci/młodzieży, w których
uczestniczyło 380 osób,
135 spotkań z mieszkańcami, w których
wzięło udział 496 osób,
74 spotkania z lokalnymi liderami (wójtami,
księżmi, dyrektorami szkół, doradcami energetycznymi, sołtysami, radnymi, dyrektorami
szpitali) z łącznie 435 osobami,
zorganizowanie 23 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło łącznie 902 osoby (w ramach: akcji
„Oszczędzam energię” i "Zeszyt Life dla
ucznia", rozdania nagród w konkursie: „Mój
pomysł na walkę z „NISKĄ EMISJĄ”, spotkania z delegacją Bułgarską, konferencji informacyjno-promocyjnych).





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 320 kontroli przedwykonawczych oraz 17 kontroli powykonawczych,
Rozpatrzyli 145 wniosków mieszkańców,
Rozliczyli 7 umów dotacyjnych,
Przeprowadzono ok. 254 ankiet dotyczących
termomodernizacji budynków.
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E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami








W dniu 2 marca przedstawiciel Województwa
Małopolskiego uczestniczył w konferencji „Kotły
małej mocy zasilane paliwem stałym. Myśl globalnie, działaj lokalnie” – inicjatywy wspierające
dla działań rządowych i samorządowych w obszarze spalania paliw stałych w kotłach c.o.”
zorganizowanej przez Instytut Chemicznej
Przeróbki Węgla w Centrum Targowo-Wystawienniczym Expo Silesia w Sosnowcu.



5 marca w Senacie RP odbyła się konferencja
pt. "Współpraca administracji rządowej i samorządowej – niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce" z udziałem przedstawicieli małopolskich i śląskich urzędów marszałkowskich i gmin.

28 marca na spotkaniu z przedstawicielami województwa opolskiego przedstawiono doświadczenia województwa małopolskiego w zakresie
przygotowania projektu LIFE.



W dniach 19–20 marca przedstawiciel Województwa Małopolskiego przedstawił efekty realizacji projektu LIFE–IP MALOPOLSKA na międzynarodowych warsztatach Saltsjöbaden 6 w
Göteborgu.

15 marca przedstawiciel Województwa Małopolskiego przedstawił działania realizowane w
ramach projektu LIFE na spotkaniu „Business
vs Smog” ze stowarzyszeniem ASPIRE przedstawicieli firm funkcjonujących w Krakowie.

E.4. Promocja realizacji projektu


W dniach 19–23 marca 2018 r. w Małopolsce
oraz na Śląsku odbyła się wizyta studyjna delegatów z bułgarskich gmin. W trakcie spotkań m.
in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego (20 marca), Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego (21 marca),
Urzędzie Miasta Krakowa i Urzędzie Gminy
Wadowice (22 marca) przekazane zostały informacje nt. działań i sposobów walki o czyste powietrze, podejmowanych przez władze samorządowe województwa małopolskiego i śląskiego.






Ekodoradcy w gminach przygotowali lub wzięli
udział w informacjach medialnych związanych
z projektem:
22 artykułów w prasie,
132 artykułów i postów w Internecie i mediach
społecznościach,
8 audycji radiowych lub TV,
49 razy wykorzystano inne media (np. tablice
informacyjne, spoty edukacyjne).
Informacje dotyczyły m.in. badań kamerą termowizyjną, zanieczyszczeń powietrza, dofinansowania do wymiany kotłów, oszczędności
energii, inwentaryzacji źródeł ogrzewania i kontroli palenisk domowych.

F.1. Zarządzanie projektem


W dniach 1 i 21 marca Zespół Zarządzający
UMWM odbył wizyty monitorujące w gminach:
Wadowice, Tuchów i Ryglice.
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