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I.

Najważniejsze wydarzenia



Uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego zaczął obowiązywać od 27 października br. Kompleksowy projekt działań na rzecz
poprawy jakości powietrza w naszym regionie pozwoli osiągnąć m.in. znaczącą redukcję emisji pyłów zawieszonych w atmosferze do roku 2023 oraz
benzo(a)pirenu do roku 2026.



Realizowany przez Województwo Małopolskie projekt zintegrowany LIFE EkoMałopolska „Wdrożenie
Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”
otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.



W ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia
część gmin województwa małopolskiego także
w październiku organizowała wydarzenia mające
na celu promocję ekologicznego stylu życia.



Z powodu pandemii COVID-19 realizacja działań
ekodoradców w ramach projektu LIFE została
ograniczona. Wykonywanie zadań w pełnym wymiarze było utrudnione, z powodu pracy zdalnej
oraz ograniczeń w przyjmowania interesantów i organizacji wydarzeń.



Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 25
tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz
udzielili ponad 5 tys. porad mieszkańcom Małopolski.



Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet
od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie:
 zebrano 147 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 rozpatrzono 218 wniosków mieszkańców lub
podmiotów o dofinansowanie,
 podpisano 103 umowy z mieszkańcami lub
podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 185
takie umowy.



Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane
o 1 099 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji






W październiku za pomocą aplikacji Ekointerwencja wpłynęło 699 zgłoszeń. 49 zgłoszeń dotyczyło
przedsiębiorstw, natomiast 650 mieszkańców. 594
zgłoszenia dotyczyły zanieczyszczeń powietrza,
90 nielegalnego wywożenia odpadów, natomiast
15 dotyczyły innych zgłoszeń.



Infolinia obsługiwana przez Centrum Kompetencji
UMWM udzieliła odpowiedzi na ponad 300 zgłoszeń telefonicznych.

C.1. Ekodoradcy


Ekodoradcy udzielali porad i pomocy mieszkańcom w wymiarze:
 1 436 osób przyjętych w biurze,
 3 168 telefonicznie,
 563 pisemnie lub mailowo,
 198 w trakcie wizyt.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach
szkoleń online pn. „Spotkanie z ekspertem” w październiku zorganizowała trzy wydarzenia, w których wzięli udział ekodoradcy:
 14.10. - Spotkanie z ekspertem KAPE - białe
certyfikaty.
 21.10. - Spotkanie z ekspertem KAPE - OZE
w budynkach i PV.
 28.10. - Spotkanie z ekspertem KAPE - monitoring zużycia energii.
Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na
paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 348 kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń.

D.1. Monitoring efektów wdrażania Programu
ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (MPOP)




Przeprowadzono 119 kontroli u mieszkańców
w zakresie spalania odpadów. W 5 przypadkach
stwierdzono naruszenie przepisów.

W dniu 27 października wszedł w życie uchwalony
w dniu 28 września 2020 r. przez Sejmik Województwa Małopolskiego nowy Program ochrony
powietrza dla województwa małopolskiego. Do najważniejszych zadań określonych w Programie
ochrony powietrza należą przyspieszenie wymiany
przestarzałych pieców, promowanie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii poprzez zapewnienie
wyższego dofinansowania dla nich oraz usprawnienie systemu kontroli.
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E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne
w zakresie ochrony powietrza


Ekodoradcy w gminach:
 przygotowali 52 213 ulotek i broszur oraz 7
plakatów,
 rozdystrybuowali 22 820 ulotek i broszur oraz
37 plakatów,
 przygotowali 123 i rozdystrybuowali 2 189 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane
z Programem Czyste Powietrze, gry planszowe i materiały szkolne dla dzieci).



Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:
 3 konkursy dla dzieci/młodzieży, w których
wzięło udział 271 osób,
 10 spotkań w szkole i przedszkolach, w których uczestniczyło 395 osób (w tym zajęcia
online),
 10 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 128 osób,
 22 spotkania z lokalnymi liderami (telekonferencje z radnymi, burmistrzami) łącznie 80
osób,
 6 innych wydarzenia o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 490 osób.
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W październiku część gmin województwa małopolskiego organizowała wydarzenia w ramach obchodów Europejskiego Zielonego Tygodnia (Green
Week). Tematem przewodnim tegorocznej edycji
były natura i bioróżnorodność, a także ich wpływ na
społeczeństwo i ekonomię.

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami.


Drugi, realizowany przez Województwo Małopolskie projekt zintegrowany LIFE EkoMałopolska
„Wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Całkowity budżet projektu to 16,4 mln
EURO, z czego 35% (tj. 24,6 mln zł) będzie stanowiło dofinansowanie ze środków NFOŚiGW. Realizacja Projektu LIFE EkoMałopolska obejmuje
m.in.: wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla
Klimatu i Energii, niskoemisyjną transformację
rynku urządzeń grzewczych, tworzenie narzędzi informatycznych określających potencjał OZE, przygotowanie regionalnego centrum kompetencji
wspierającego powiaty i gminy, a także pilotaże
w zakresie klastrów energetycznych, spółdzielni
energetycznych, biogazowni rolniczych oraz wykorzystania biomasy odpadowej.



Województwo Małopolskie we współpracy z Politechniką Krakowską i partnerami organizuje konkurs pn. “Innowacje w budownictwie energooszczędnym kluczem sukcesu – II edycja”. Organizacja konkursu jest elementem konferencji pt.: „Jakość Powietrza a Efektywność Energetyczna,
JPEE 2020” organizowanej przez Małopolskie
Centrum Budownictwa Energooszczędnego przy
współpracy ze Stowarzyszeniem Certyfikatorów
i Audytorów Energetycznych. Celem konkursu jest
promocja innowacyjności i efektywności energetycznej w działalności gospodarczej, gminach i nauce, a także wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez promowanie przedsiębiorców, jednostek samorządowych i naukowców wdrażających
innowacyjne rozwiązania.
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E.4. Promocja realizacji projektu


Ekodoradcy w gminach przygotowali:
 10 artykułów w prasie,
 84 artykuły i posty w Internecie i mediach społecznościach,
 9 razy wykorzystali inne media (np. gazetki
ścienne i tablice informacyjne),
oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:
 25 audycji radiowych lub TV.
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