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Najważniejsze wydarzenia

I.


W dniach 21–22 listopada miała miejsce wizyta
monitorująca realizację projektu LIFE, w której
uczestniczyli przedstawiciele agencji EASME oraz
3 monitorów projektu.



W listopadzie Małopolscy Ekodoradcy zorganizowali liczne spotkania i wydarzenia edukacyjne,
w których uczestniczyło blisko 5 tys. mieszkańców.
Największe wydarzenia miały miejsce w gminie
Miasto Kraków, Tarnów, Bochnia, Czernichów,
Wolbrom, Sucha Beskidzka. Dodatkowo Ekodoradcy przygotowali ponad 40 tys. materiałów informcyjno-edukacyjnych o tematyce ochrony powietrza, rozdystrybuowali ponad 90 tys. oraz udzielili porad ponad 14 tys. mieszkańcom Małopolski.



elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bystra-Sidzina, Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Nowego Sącza).


Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane
o 918 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji


W dniu 27 listopada w Katowicach przedstawiciele
UMWM uczestniczyli w warsztatach dotyczących
kontroli indywidualnych palenisk, zorganizowanych przez Województwo Śląskie. Szkolenie przeprowadził Główny Instytut Górnictwa i Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Celem warsztatów było zapoznanie z metodyką pobierania próbek odpadu paleniskowego z popielnika, nabycie
umiejętności rozróżniania stałych paliw węglowych, omówienie podstaw prawnych wykonywania
kontroli, przegląd certyfikatów paliw węglowych
oraz przedstawienie wymaganych przy sprzedaży
paliw węglowych dokumentów potwierdzających
ich parametry.



30 listopada miała miejsce inauguracja studiów podyplomowych z zakresu ochrony powietrza i energetyki zorganizowanych dla Ekodoradców oraz
pracowników urzędów gmin z województwa małopolskiego i śląskiego. Tegoroczna edycja studiów
została zorganizowana w zakresie aspektów technicznych (konstrukcje urządzeń, mechanizmy powstawania emisji, źródeł niskiej emisji, transportu
zanieczyszczeń w atmosferze, pomiarów zanieczyszczeń, oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzkie itd.).

W listopadzie odbyły się warsztaty w zakresie pobierania próbek popiołów, szkolenia dla gmin w zakresie przygotowania specyfikacji zakupu instalacji
odnawialnych źródeł energii oraz inauguracja studiów podyplomowych.

C.1. Ekodoradcy






Ekodoradcy udzielali porad i pomocy mieszkańcom w wymiarze:
6 893 osób przyjętych w biurze,
785 w trakcie wizyt w terenie i na spotkaniach,
6 581 telefonicznie,
245 pisemnie lub mailowo.



Przeprowadzili 274 kontrole u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 7 przypadkach stwierdzono naruszenia przepisów.



Ekodoradcy przeprowadzili badania kamerą termowizyjną w 3 budynkach prywatnych w gminach:
Czernichów i Wadowice.



Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet
od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie:
 zebrano 458 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 rozpatrzono 414 wniosków mieszkańców lub
podmiotów o dofinansowanie,
 podpisano 250 umów z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 518 takich
umów.



Ekodoradcy zajmowali się również przygotowaniem i weryfikacją dokumentów strategicznych.
Zweryfikowano 2 dokumenty (Aktualizacja projektu
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

str. 2

Podsumowanie realizacji projektu LIFE-IP Malopolska / LIFE14 IPE PL 021



Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na
paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl, została zaktualizowana o 7
urządzeń grzewczych i obejmuje łącznie 210 kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń. Od 6 listopada
2018 roku, na podstawie uchwały przyjętej przez
Zarząd Województwa Małopolskiego, nastąpiła
zmiana Regulaminu Listy niskoemisyjnych kotłów
i ogrzewaczy na paliwa stałe. Wszystkie szczegóły
dotyczące wprowadzonych zmian dostępne są na
stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl.



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

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 6 kontroli przedwykonawczych
oraz 47 kontroli powykonawczych,
rozpatrzyli 42 wnioski mieszkańców,
rozliczyli 347 umów dotacyjnych.
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E.1. Regionalna kampania medialna na rzecz czystego powietrza


14 listopada z okazji Dnia Czystego Powietrza uczniowie małopolskich szkół i przedszkoli włączyli się
do akcji pisania listu do sąsiada, w którym przekonywali do wymiany źródło ogrzewania na ekologiczne. Celem akcji było uświadamianie mieszkańców Małopolski o problemie zanieczyszczenia powietrza.

C.6. Międzynarodowe modelowanie zanieczyszczeń powietrza na obszarze Małopolski, Słowacji
i Republiki Czeskiej


20 listopada odbyło się spotkanie partnerów projektu LIFE w sprawie uzgodnień w zakresie inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń dla obszaru Małopolski. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
z VITO, Czech, Słowacji oraz Województwa Małopolskiego
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z inwentaryzacji budynków oraz zakres realizowanych inwestycji w wybranych budynkach w odniesieniu do aktualnej sytuacji na rynku budowlanym.
Województwo Małopolskie włącza się do projektu
z głosem doradczym.


9 listopada przedstawiciele UMWM uczestniczyli
w kolejnym spotkaniu w ramach projektu CatchingUp Regions realizowanego przez Bank Światowy
na zlecenie Komisji Europejskiej oraz we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Województwem
Małopolskim i Województwem Śląskim. Podczas
spotkania Zastępca Dyrektora – Tomasz Pietrusiak
przedstawił propozycję rozwiązań systemowych –
wprowadzenie obowiązku podłączania się do sieci
gazowej lub ciepłowniczej, systemowy nadzór nad
użytkowaniem urządzeń grzewczych na paliwa
stałe oraz obniżenie cen gazu. Dodatkowo omówiono problemy krakowskiego obwarzanka (emisja
z gmin ościennych), propozycję rozwiązań prawnych, problemy beneficjeta ostatecznego oraz propozycję pomocy ze strony Banku Światowego
w sprawie radzenia sobie z osobami dotkniętymi
ubóstwem.



9, 16 i 30 listopada odbyły się warsztaty dla Liderów projektów wybranych do otrzymania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020 – Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie
4.1.1 – Rozwój infrastruktury produkcji energii ze
źródeł odnawialnych. Tematem spotkań było przygotowania specyfiki istotnych warunków zamówienia dla systemów pomp ciepła, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
Liderów Projektów wybranych do otrzymania dofinansowania, Departamentu Funduszy Europejskich oraz Zespołu Ochrony Powietrza UMWM.

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




Ekodoradcy w gminach przygotowali i rozdystrybuowali materiały edukacyjne:
 przygotowali 40 292 ulotek i broszur oraz 129
plakatów,
 rozdystrybuowali 89 635 ulotek i broszur oraz
153 plakaty,
 przygotowali 574 i rozdystrybuowali 3 859 innych
materiałów edukacyjnych (przypinki dla dzieci
"Strażnik czystego powietrza", papeteria "List do
sąsiada", książki edukacyjne, magnesy, długopisy, smycze, czapki, koszulki).
Ekodoradcy organizowali spotkania i wydarzenia:
18 konkursów dla dzieci/młodzieży, w których
uczestniczyło 1 310 osób,
 9 spotkań z mieszkańcami, w których wzięło
udział 624 osoby,
 34 spotkań z lokalnymi liderami (nauczyciele,
sołtysi i radni gmin, przedstawiciele Polskiej
Spółki Gazowej oraz firm OZE) z łącznie 169
osobami,
 11 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło łącznie 1 964 osób
(głównie w ramach Smogathon 2018, Dnia Czystego Powietrza, badań spirometrycznych, Turniejów Mikołajkowych).


E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami


9 listopada odbyło się kolejne spotkanie Komitetu
Sterującego Projektu „Laboratorium Skawina”, którego celem jest wdrożenie i przetestowanie pilotażu innowacyjnego instrumentu w postaci termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Podczas
spotkania omówiono: propozycję wykorzystania
biomasy - agropeletu i instalacji do jej lokalnej produkcji jako narzędzia do walki z ubóstwem energetycznym, wykorzystanie danych pochodzących
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30 listopada w UMWM odbyło się szkolenie dla nauczycieli zorganizowane przez KAS w ramach projektu „Edukacyjna Sieć Antysmogowa” (realizowanego przez Państwowy Instytut Badawczy NASK
we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym).
Podczas spotkania omówiono problem smogu,
przyczyny i skutki jego występowania, szczegóły
akcji edukacyjnej oraz zaprezentowano materiały
promocyjno-edukacyjne, które zostaną przekazane do placówek biorących udział w projekcie.

E.4. Promocja realizacji projektu


Ekodoradcy w gminach przygotowali lub wzięli
udział w informacjach medialnych związanych
z projektem:
 12 artykułów w prasie,
 136 artykułów i postów w Internecie i mediach
społecznościach,
 6 audycji radiowych lub TV,
 18 razy wykorzystano inne media (np. funpage
Facebook, gazetki ścienne, tablice informacyjne).
Informacje dotyczyły m.in. dofinansowania na wymianę pieców dla najuboższych, stanu jakości powietrza, przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłów).



26 listopada w Katowicach podczas Kongresu:
Nowe specjalizacje, nowe możliwości (zorganizowanego przez Dom Polski Południowej w Brukseli,
Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro
Silesia”), Dyrektor Departamentu Środowiska – Tomasz Pietrusiak na sesji panelowej: Zielona przyszłość miast. Potencjał regionów w zielonej gospodarce zaprezentował rolę Ekodoradców w Projekcie Life.
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F.1. Zarządzanie projektem


W dniach 21–22 listopada miała miejsce wizyta
monitorująca realizację projektu LIFE, w której
uczestniczyli przedstawiciele agencji EASME oraz
3 monitorów projektu. Podczas spotkania przedstawiciele: Województwa Małopolskiego, Śląskiego, KAPE, KAS, VITO, SHMU, MZP, Miasta
Krakowa oraz Ekodoradca z gminy Miasto Gorlice
zaprezentowali efekty dotychczasowej realizacji
projektu LIFE. W trakcie spotkań poruszone tematy
związane z rozliczaniem projektu oraz najczęściej
występującymi problemami podczas jego realizacji.
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