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I.




Najważniejsze wydarzenia
W dniu 4 sierpnia odbyło się stacjonarne spotkanie
z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych
w sprawie wprowadzenia lokalnej uchwały antysmogowej na terenie gminy Czarny Dunajec.
13 sierpnia odbyło się spotkanie z MKiŚ oraz
NFOŚiGW ws. wypracowania pilotażu dla wzmocnienia realizacji programu Czyste Powietrze w Małopolsce.



W dniu 19 sierpnia odbyło się spotkanie on-line
z ekodoradcami w sprawie planu realizacji działań
i przebiegu czwartej fazy Projektu LIFE.



31 sierpnia odbyło się spotkanie z Wojewódzkim
Inspektoratem Ochrony Środowiska. Podczas spotkania omówiono sposoby weryfikacji stopnia realizacji zadań gmin wynikających z Programu
ochrony powietrza dla województwa małopolskiego na lata 2017-2019 oraz nowego POP 2020.
Omówiono konieczność stopniowego odchodzenia
od małopolskiej bazy inwentaryzacji w celu skupienia się na promocji i uzupełnianiu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przeanalizowano
problematykę przebiegu kontroli WIOŚ w gminach
i ustalono najskuteczniejsze metody weryfikacji
rzeczywistej realizacji zadań wynikających z POP
2017 i 2020.







podpisano 373 umowy z mieszkańcami lub
podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 324
takich umów.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane
o 2 103 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji


W dniu 4 sierpnia odbyło się stacjonarne spotkanie
z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych
w sprawie wprowadzenia lokalnej uchwały antysmogowej na terenie gminy Czarny Dunajec . Podczas spotkania mieszkańcy mogli zapytać
o wszystkie nurtujące ich kwestie związane z wprowadzeniem na terenie gminy lokalnej uchwały antysmogowej, na które Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska UMWM udzielał odpowiedzi.



W dniu 19 sierpnia odbyło się spotkanie on-line
z ekodoradcami w sprawie czwartej fazy Projektu
LIFE. Na spotkaniu poruszono temat planu realizacji działań i przebiegu czwartej fazy Projektu oraz
udzielono odpowiedzi na pytania skierowane przez
ekodoradców w przedmiotowym zakresie.



Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na
paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 373 kotły
i ogrzewacze pomieszczeń.



W sierpniu za pomocą aplikacji „Ekointerwencja”
wpłynęło 305 zgłoszeń. 50 zgłoszeń dotyczyło
przemysłu, natomiast 255 mieszkańców oraz 15
pomyłek. 201 zgłoszeń dotyczyło zanieczyszczeń
powietrza, 78 nielegalnego wywożenia odpadów,
natomiast 26 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości.



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

Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 13
tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz
udzielili ponad 10 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

C.1. Ekodoradcy


Ekodoradcy udzielali porad i pomocy mieszkańcom w wymiarze:
 4 202 osoby przyjęte w biurze,
 4 837 telefonicznie,
 456 pisemnie lub mailowo,
 827 w trakcie wizyt.



Przeprowadzono 158 kontroli u mieszkańców
w zakresie spalania odpadów i przestrzegania
uchwały antysmogowej. W 10 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.



Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet
od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie:
 zebrano 267 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 rozpatrzono 370 wniosków mieszkańców lub
podmiotów o dofinansowanie,
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D1. Monitoring efektów wdrażania Programu
ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (MPOP)


31 sierpnia odbyło się spotkanie z Wojewódzkim
Inspektoratem Ochrony Środowiska. Podczas spotkania omówiono sposoby weryfikacji stopnia realizacji zadań gmin wynikających z Programu
ochrony powietrza dla województwa małopolskiego na lata 2017-2019 oraz nowego POP 2020.
Omówiono konieczność stopniowego odchodzenia
od małopolskiej bazy inwentaryzacji w celu skupienia się na promocji i uzupełnianiu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przeanalizowano
problematykę przebiegu kontroli WIOŚ w gminach
i ustalono najskuteczniejsze metody weryfikacji
rzeczywistej realizacji zadań wynikających z POP
2017 i 2020.

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


Ekodoradcy w gminach:
 przygotowali 10 681 ulotek i broszur oraz 9
plakatów,
 rozdystrybuowali 11 222 ulotek i broszur oraz
179 plakatów,
 przygotowali 3 199 i rozdystrybuowali 1 839
innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane
z Programem Czyste Powietrze, gry planszowe i materiały szkolne dla dzieci).
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Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:
 2 spotkania w szkołach i przedszkolach, w
których uczestniczyło 30 osób,
 25 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 236 osób,
 32 spotkania z lokalnymi liderami, łącznie z
266 osobami,
 19 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 5 867 osób.
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Ekodoradcy w gminach przygotowali:
 10 artykułów w prasie,
 86 artykułów i postów 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:
 38 audycji radiowych lub TV

E3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi
projektami


13 sierpnia odbyło się spotkanie ws. wypracowania
pilotażu dla wzmocnienia realizacji programu Czyste Powietrze w Małopolsce. W spotkaniu wzięli
udział przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Departamentu
Środowiska UMWM.
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