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I.








Najważniejsze wydarzenia
W piątek 9 kwietnia odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów gmin Skawina, Zabierzów,
Krzeszowice, Rabka-Zdrój oraz miast Tarnów
i Oświęcim z wicemarszałkiem Tomaszem Urynowiczem, które poświęcone było wypracowaniu zasad przyjmowania lokalnych uchwał antysmogowych.

C.2. Centrum Kompetencji


Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach
szkoleń online pn. „Spotkanie z ekspertem” w
kwietniu zorganizowała cztery wydarzenia, w których wzięli udział ekodoradcy:
- 07.04. - Spotkanie z ekspertem KAPE – Funkcja
inżyniera kontraktu/inwestora zastępczego przy
termomodernizacjach budynków
- 14.04. - Spotkanie z ekspertem KAPE – Ekologiczne budynki użyteczności publicznej

Apel do Ministra Klimatu i Środowiska odnośnie
dodatkowego wsparcia finansowego dla mieszkańców gmin, na których terenie przyjmowane będą
lokalne uchwały antysmogowe.

- 21.04. - Spotkanie z ekspertem KAPE – Białe
Certyfikaty - Wsparcie w finansowaniu inwestycji
służących poprawie efektywności energetycznej

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.

- 28.04. - Spotkanie z ekspertem KAPE – Indywidualne rozwiązania elektrofiltracyjne - praktyczne
wskazówki

Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 18
tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz
udzielili ponad 11 tys porad mieszkańcom Małopolski.

C.1. Ekodoradcy


Ekodoradcy udzielali porad i pomocy mieszkańcom w wymiarze:
 3 086 osób przyjętych w biurze,
 7 133 telefonicznie,
 760 pisemnie lub mailowo,
 190 w trakcie wizyt.



Przeprowadzono 264 kontrole u mieszkańców
w zakresie spalania odpadów. W 8 przypadkach
stwierdzono naruszenie przepisów.



Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet
od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie:
 zebrano 530 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 rozpatrzono 404 wnioski mieszkańców lub
podmiotów o dofinansowanie,
 podpisano 538 umów z mieszkańcami lub
podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 33
takich umów.



Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane
o 76 budynkach w bazie ogrzewania.



Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na
paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 357 kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń.
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Ochrony Środowiska sprawozdanie końcowe z realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego oraz Planu działań krótkoterminowych. Sprawozdanie obejmowało działania
prowadzone przez Małopolskę w zakresie poprawy
jakości powietrza w latach 2017-2020.

W kwietniu za pomocą aplikacji „Ekointerwencja”
wpłynęły 824 zgłoszenia. 68 zgłoszeń dotyczyło
przemysłu, natomiast 689 mieszkańców oraz 70
pomyłek. 490 zgłoszeń dotyczyło zanieczyszczeń
powietrza, 226 nielegalnego wywożenia odpadów,
natomiast 41 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości.

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




Infolinia obsługiwana przez Centrum Kompetencji
UMWM udzieliła odpowiedzi na ponad 200 zgłoszeń telefonicznych.

Ekodoradcy w gminach:
 przygotowali 4 287 ulotek i broszur oraz 395
plakatów,
 rozdystrybuowali 17 479 ulotek i broszur oraz
548 plakatów,
 przygotowali 789 i rozdystrybuowali 465 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane
z Programem Czyste Powietrze, gry planszowe i materiały szkolne dla dzieci).

D1. Monitoring efektów wdrażania Programu
ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (MPOP)


W piątek 9 kwietnia odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów gmin Skawina, Zabierzów,
Krzeszowice, Rabka-Zdrój oraz miast Tarnów
i Oświęcim z wicemarszałkiem Tomaszem Urynowiczem, które poświęcone było wypracowaniu zasad przyjmowania lokalnych uchwał antysmogowych. Gminy, które zdecydują się na lokalne prawo
antysmogowe, uzyskają preferencje w dostępie do
środków Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2021-2027.



26 kwietnia br. przekazano do Ministra Klimatu i
Środowiska oraz Wojewódzkiego Inspektoratu
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Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:
 6 konkursów dla dzieci/młodzieży, w których
wzięło udział 51 osób,
 26 spotkań w przedszkolu, w których uczestniczyło 882 osoby,
 3 spotkania z mieszkańcami, w których
uczestniczyło 248 osób,
 44 spotkania z lokalnymi liderami, łącznie z
280 osobami,
 36 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 1 430 osób.



Ekodoradcy część swojej aktywności przenieśli do
Internetu. Za pośrednictwem portali społecznościowych organizowali rozmaite konkursy i warsztaty.
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Ekodoradcy w gminach przygotowali:
 8 artykułów w prasie,
 145 artykułów i postów w Internecie i mediach
społecznościach,
 11 razy wykorzystali inne media (np. gazetki
ścienne i tablice informacyjne),
oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:
 10 audycji radiowych lub TV

E3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami


Apel do Ministra Klimatu i Środowiska odnośnie
dodatkowego wsparcia finansowego dla mieszkańców gmin, na których terenie przyjmowane będą
lokalne uchwały anty-smogowe.
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