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Najważniejsze wydarzenia

I.


W sierpniu Małopolscy Ekodoradcy zorganizowali liczne wydarzenia edukacyjne podczas
gminnych imprez plenerowych (pikniki ekologiczne, stoiska edukacyjno–informacyjne),
w których uczestniczyło blisko 9 tys. mieszkańców. Największe wydarzenia miały miejsce
w gminie Rzepiennik Strzyżewski (3 tys.), Kraków (2 tys.), Zakliczyn (1 tys.), Tarnów (1 tys.),
Tuchów, Wieprz i Miechów (0,5 tys.). Ekodoradcy rozdystrybuowali ponad 10 tys. materiałów edukacyjno–promocyjnych, uczestniczyli
w spotkaniach z ponad 2 tys. osób oraz udzielili porad ponad 1,5 tys. mieszkańcom Małopolski.

C.2. Centrum Kompetencji


Przedstawiciele KAPE odbyli wizytę studyjną
w gminie Tomice, której celem było doradztwo
w zakresie dokumentów strategicznych i termowizji oraz w gminie Wadowice – doradztwo
w zakresie audytu energetycznego budynku
Urzędu Miejskiego.



Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych
na paliwa stałe, spełniających wymagania
ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej
www.powietrze.malopolska.pl, została zaktualizowana o 9 urządzeń grzewczych i obejmuje
łącznie 190 kotły i ogrzewacze pomieszczeń.



W ramach infolinii prowadzonej przez UMWM
udzielono odpowiedzi na ok. 50 zgłoszeń telefonicznych.

C.1. Ekodoradcy






Ekodoradcy udzielali porad i pomocy mieszkańcom w wymiarze:
7 592 osób przyjętych w biurze,
1 755 w trakcie wizyt w terenie i na spotkaniach,
5 887 telefonicznie,
393 pisemnie lub mailowo.

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 73 kontrole u mieszkańców
w zakresie spalania odpadów. W 2 przypadkach stwierdzono naruszenia przepisów.





W sierpniu Ekodoradcy nie przeprowadzali
badania kamerą termowizyjną.






Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie
ankiet od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie:
 zebrano 437 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 rozpatrzono 514 wniosków mieszkańców lub
podmiotów o dofinansowanie,
 podpisano 1 508 umów z mieszkańcami lub
podmiotami o dofinansowanie i rozliczono
212 takich umów.



Ekodoradcy zajmowali się również przygotowaniem i weryfikacją dokumentów strategicznych (Projektu Założeń do zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Podegrodzie na lata 2017–2032). Zweryfikowano 1 dokument.



Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali
dane o 1 593 budynkach w bazie ogrzewania.

Przeprowadzili 53 kontrole przedwykonawcze oraz 167 kontroli powykonawczych,
Rozpatrzyli
93
wnioski
mieszkańców
i przygotowali dokumenty, dzięki którym zawartych zostało 126 umów o dotację,
Rozliczyli 127 umów dotacyjnych,
Przeprowadzono 101 ankiet dotyczących
termomodernizacji budynków.

E.1. Regionalna kampania medialna na rzecz
czystego powietrza


W dniach 22 i 29 sierpnia odbyły się zajęcia
edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym
w zakresie ochrony powietrza. Podczas spotkań rozmawiano o stanie jakości powietrza,
przyczynach powstawania zanieczyszczeń
oraz o sposobach walki z nimi. Zajęcia zostały
przeprowadzone w ramach akcji społecznej
(zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych) mającej na
celu uświadomienie mieszkańców o problemie
jakim jest zanieczyszczenie powietrza.
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E.2.
Lokalne
działania
informacyjno–
edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń
z innymi projektami



Ekodoradcy w gminach przygotowali i rozdystrybuowali materiały edukacyjne:
 przygotowali 7 568 ulotek i broszur oraz 223
plakaty,
 rozdystrybuowali 9 336 ulotek i broszur oraz
391 plakatów,
 przygotowali 101 i rozdystrybuowali 894 innych materiałów edukacyjnych (karty pracy
dla dzieci, długopisy, kubki, plakietki
o tematyce EKO, magnesy, balony).





Ekodoradcy organizowali spotkania i wydarzenia:
1 konkurs dla dzieci/młodzieży, w którym
uczestniczyło 40 osób,
7 spotkań z mieszkańcami, w których wzięło
udział 1 973 osób,
53 spotkań z lokalnymi liderami (wójtami
i skarbnikami gminy, księżmi, dyrektorami
szkół, sołtysami, przedstawicielami firm,
radnymi) z łącznie 209 osobami,
18 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło łącznie
8 731 osób (w ramach warsztatów dla dzieci:
"Wakacje z czystym powietrzem" i "Do czego
potrzebne jest powietrze?", "Weekendu
z funduszami",
stoisk
edukacyjno–
informacyjnego na wydarzeniach plenerowych i ekopiknikach).

W dniu 30 sierpnia w siedzibie NFOŚiGW
w Warszawie przedstawiciel UMWM uczestniczył w spotkaniu dotyczącym Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Spotkanie odbyło
się w ramach projektu Catching-Up Regions
realizowanego przez Bank Światowy na zlecenie Komisji Europejskiej oraz we współpracy
z Ministerstwem Rozwoju, Województwem Małopolskim i Województwem Śląskim. Podczas
spotkania przedstawiono m.in. główne założenia Programu (warunki przystąpienia, formy
i warunki dofinansowania, warunki realizacji,
organizację naboru wniosków), mocne strony
PP oraz porównano tezy raportu Banku Światowego z PP Czyste Powietrze.



W dniu 31 sierpnia odbyło się spotkania komitetu sterującego projektu “Laboratorium Skawina”, którego celem jest wdrożenie i przetestowanie pilotażu innowacyjnego instrumentu
w postaci termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Podczas spotkania przedstawiono
m.in. postępy pracy w zakresie realizacji Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w zakresie pomocy rzeczowej polegającej na termomodernizacji budynków jednorodzinnych,
przybliżono raport dotyczący skutków i kosztów oddychania zanieczyszczonym powietrzem (opracowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii), udzielono informacji o programie Czyste Powietrze, głównie
w aspekcie pozyskiwania danych do inwentaryzacji oraz ocen energetycznych. Województwo Małopolskie włącza się do projektu z głosem doradczym.
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E.4. Promocja realizacji projektu









Ekodoradcy w gminach przygotowali lub wzięli
udział w informacjach medialnych związanych
z projektem:
8 artykułów w prasie,
56 artykułów i postów w Internecie i mediach
społecznościach,
39 audycji radiowych lub TV,
46 razy wykorzystano inne media (np. funpage na stronie Facebook, gazetkę ścienną).
Informacje dotyczyły m.in. stanu jakości powietrza, zakazu spalania węgla, możliwości wymiany pieców i termomodernizacji, naborów na
wymianę starych źródeł ciepła, dofinansowania
w ramach programu PONE i RPO, działań
Ekodoradców.
2 sierpnia przedstawiciel UMWM uczestniczył
w debacie na antenie Radia Alex (105,2 FM),
której tematem przewodnim była jakość powietrza w Małopolsce. W trakcie spotkania poruszono kwestie przepisów prawnych dotyczących ochrony powietrza wprowadzonych na terenie Małopolski oraz przedstawiono efekty realizacji Projektu zintegrowanego LIFE.
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