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I.


Najważniejsze wydarzenia



Małopolscy Ekodoradcy zorganizowali liczne
wydarzenia edukacyjne podczas gminnych imprez plenerowych (pikniki i warsztaty ekologiczne, stoiska edukacyjno–informacyjne),
w których uczestniczyło ponad 16 tys. mieszkańców. Największe wydarzenia miały miejsce
w gminie Kraków (6,6 tys.), Zakliczyn (3,5 tys.),
Miasto Nowy Targ (1,25 tys.), Łącko (1,1 tys.),
Wieliczka (1 tys.). Dodatkowo Ekodoradcy zorganizowali 6 warsztatów ekologicznych o tematyce ochrony powietrza dla dzieci, w których
wzięło udział blisko 500 dzieci (Miasto Gorlice –
336 dzieci, Sucha Beskidzka – 100 dzieci) oraz
42 spotkania z mieszkańcami z blisko 11 tys.
osób (Rabka Zdrój – 5 tys., Wadowice – 3 tys.
Wieprz 0,5 tys.).





3 września rozpoczęła się ogólnowojewódzka
akcja edukacyjna w zakresie ochrony powietrza, w ramach której do 1 691 żłobków, przedszkoli i klubów dziecięcych oraz 5 szpitali z oddziałami dziecięcymi w Małopolsce trafiły
oczyszczacze powietrza.



W dniu 25 września w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyły się warsztaty dla
Ekodoradców oraz przedstawicieli innych zainteresowanych gmin województwa małopolskiego w zakresie założeń programu „Czyste
Powietrze” oraz niskokosztowych sensorów powietrza.

rozpatrzono 474 wniosków mieszkańców lub
podmiotów o dofinansowanie,
podpisano 1 370 umów z mieszkańcami lub
podmiotami o dofinansowanie i rozliczono
378 takich umów.



Ekodoradcy zajmowali się również przygotowaniem i weryfikacją dokumentów strategicznych
(Aktualizacja PGN dla Gminy Świątniki Górne).
Zweryfikowano 1 dokument.



Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali
dane o 1 590 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji


W dniu 25 września w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyły się warsztaty dla
Ekodoradców oraz przedstawicieli innych zainteresowanych gmin województwa małopolskiego. W trakcie warsztatów Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Krakowie przedstawili
główne założenia programu „Czyste Powietrze”, w ramach którego mieszkańcy mogą starać się o dofinansowanie do inwestycji w zakresie wymiany źródła ogrzewania i termomodernizacji budynku. W drugiej części spotkania
przedstawione zostały wyniki projektu badań
porównawczych niskokosztowych sensorów
pyłu przeprowadzonych we współpracy UMWM
z GIOŚ, AGH, KAS, gminą Rabka-Zdrój i Dobczyce.



We wrześniu Województwo śląskie przeprowadziło szkolenie dla pracowników i administratorów Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej
z zakresu uchwały antysmogowej.



22 września przedstawiciele Województwa śląskiego uczestniczyli w IV Dniach Energii Miasta
Katowice. Dodatkowo na stoisku promocyjnym
rozdystrybuowano materiały edukacyjnych oraz
przeprowadzono konsultacje dla zainteresowanych mieszkańców.

C.1. Ekodoradcy






Ekodoradcy udzielali porad i pomocy mieszkańcom w wymiarze:
11 830 osób przyjętych w biurze,
2 574 w trakcie wizyt w terenie i na spotkaniach,
10 920 telefonicznie,
410 pisemnie lub mailowo.



Przeprowadzili 104 kontrole u mieszkańców
w zakresie spalania odpadów. W 1 przypadku
stwierdzono naruszenia przepisów.



We wrześniu Ekodoradcy nie przeprowadzali
badania kamerą termowizyjną.



Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków
o dofinansowanie:
 zebrano 807 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
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Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na
paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej
www.powietrze.malopolska.pl, została zaktualizowana o 4 urządzenia grzewcze i obejmuje
łącznie 194 kotły i ogrzewacze pomieszczeń.



W ramach infolinii prowadzonej przez UMWM
udzielono odpowiedzi na ok. 50 zgłoszeń telefonicznych.
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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 31 kontroli przedwykonawczych oraz 160 kontroli powykonawczych,
Rozpatrzyli 67 wniosków mieszkańców i przygotowali dokumenty, dzięki którym zawartych
zostało 152 umowy o dotację,
Rozliczyli 108 umów dotacyjnych,
Przeprowadzono 77 ankiet dotyczących termomodernizacji budynków.

E.1. Regionalna kampania medialna na rzecz
czystego powietrza


3 września rozpoczęła się ogólnowojewódzka
akcja edukacyjna w zakresie ochrony powietrza, której cele oprócz zwiększenia świadomości społecznej, jest podniesienie jakość powietrza, którym oddychają najmłodsi Małopolanie.
W ramach akcji do 1 691 żłobków, przedszkoli i
klubów dziecięcych oraz 5 szpitali z oddziałami
dziecięcymi w Małopolsce trafiły oczyszczacze
powietrza. Inauguracja akcji, w której uczestniczył Marszałek Województwa Małopolskiego –
Jacek Krupa, miała miejsce w Przedszkolu Samorządowym w Borku Szlacheckim (gmina
Skawina). Wydarzeniu towarzyszyła warsztaty
edukacyjne, podczas których dzieci poznały
przyczyny powstawania smogu.

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


Ekodoradcy w gminach przygotowali i dystrybuowali materiały edukacyjne:
 przygotowali 243 ulotki i broszury oraz 210
plakatów,
 rozdystrybuowali 18 698 ulotek i broszur oraz
308 plakatów,
 przygotowali 218 i rozdystrybuowali 2889 innych materiałów edukacyjnych (książeczki
"Smog albo zdrowie", "SmogoSmok" i "Przygoda z wróżką Florą", karty pracy dla dzieci,
zestawy oszczędności energii, balony, długopisy, smycze i odblaski).



Ekodoradcy organizowali spotkania i wydarzenia:
6 konkursów dla dzieci/młodzieży, w których
uczestniczyło 487 osób,
42 spotkań z mieszkańcami, w których wzięło
udział 10 921 osób,
43 spotkania z lokalnymi liderami (dyrektorami szkół i przedszkoli, pracownikami
WFOŚiGW, radnymi, sołtysami) z łącznie 199
osobami,
30 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło łącznie
160 331 osób (głównie w ramach Pikniku Krakowskiego pt. "Zatrać się w Zieleni" i ETZT
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„Jestem EKO w Krakowie – wybieram transport publiczny”, Mobility Week, pikników ekologicznych, spektakli ekologicznych, pikników
rodzinnych i rowerowych).


UMWM – Tomasz Pietrusiak zaprezentował doświadczenia zdobyte podczas planowania i realizacji małopolskiego LIFE IP.


28 września w Radziszowie odbyło się VII spotkanie Komitetu Sterującego Projektu „Laboratorium Skawina”, którego celem jest wdrożenie
i przetestowanie pilotażu innowacyjnego instrumentu w postaci termomodernizacji budynków
jednorodzinnych. Podczas spotkania zaprezentowano ostateczną listę rankingową wraz z wynikami przeprowadzonych audytów energetycznych, omówiono zakres realizowanych inwestycji w wybranych budynkach wraz z prezentacją
stanu pierwotnego oraz zaprezentowano harmonogram dalszych prac. Województwo Małopolskie włącza się do projektu z głosem doradczym.

Krakowski Alarm Smogowy przygotował plakaty do wykorzystania w innych województwach przez grupy zrzeszone w ramach PAS.

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami


W dniach 10–11 września w Graz (Austria) podczas Workshop on air quality programmes and
their effectiveness Kierownik Projektu zaprezentował działania i efekty realizacji projektu
LIFE w Małopolance.



19 września nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Aeris Futuro w sprawie wsparcia
medialnego akcji „Tak smakuje zmiana klimatu!”, która odbędzie się 13 października.



W dniach 28-30 września w Żywcu Krakowski
Alarm Smogowy zorganizował i przeprowadził
spotkanie lokalnych grup antysmogowych. Podczas spotkania zaprezentowano bieżące i planowane działalności lokalnych alarmów na nadchodzący sezon grzewczy, dokonano przeglądu działań na szczeblu rządowym (m.in.
norm węgla, kotłów, programu Czyste Powietrze, kontroli palenisk, wdrażania uchwał antysmogowych) oraz wymieniono się doświadczeniami i dobrymi praktykami.

E.4. Promocja realizacji projektu











27 września w Ministerstwie Środowiska i Planowania Przestrzennego Słowenii odbyła się
konferencja z udziałem słoweńskich gmin, dotycząca projektów zintegrowanych LIFE w obszarze „powietrze”. Podczas wideokonferencji Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska

Ekodoradcy w gminach przygotowali lub wzięli
udział w informacjach medialnych związanych
z projektem:
23 artykułów w prasie,
154 artykułów i postów w Internecie i mediach
społecznościach,
26 audycji radiowych lub TV,
46 razy wykorzystano inne media (np. funpage na stronie Facebook, gazetkę ścienną).
Informacje dotyczyły m.in. stanu jakości powietrza, dofinansowania w ramach programu
PONE i RPO, działań Ekodoradców, programie Czyste Powietrze, wydarzeń organizowanych w ramach Mobility Week).
29 września w ramach Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia na krakowskim rynku zaprezentowano działania województwa małopolskiego
w zakresie ochrony powietrza. Zespół Ochrony
Powietrza zaprezentował m.in. oczyszczacze
powietrza oraz zestawy oszczędności energii.
W ramach wydarzenia zostały zorganizowane
liczne quizy i zabawy związane z ochroną powietrza, rozdysponowano materiały edukacyjne
i informacyjne nt. Projektu LIFE oraz działań
służących poprawie jakości powietrza.
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We wrześniu ruszyła kampania promująca
ochronę powietrza, w ramach której zorganizowane zostały konkursy, audycje z udziałem zarządu województwa, naukowców, lekarzy, włodarzy samorządowych, ekodoradców, ruchów
społecznych (KAS), a wraz z TV małopolską powstały 3 materiały filmowe. Materiały dotyczące
ochrony powietrza zostały wyemitowane w Kolejach Małopolskich i liniach POLREGIO,
a spoty radiowe w Radiu Kraków.
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