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Agenda spotkania

 11.00 – 11.45 – Ekodoradcy i Centrum kompetencji

 12:00 – 12.15 – Przerwa kawowa

 12.15 – 14.00 – Kampanie społeczne



Czas realizacji projektu

Etap I: 01/10/2015 – 31/12/2017

Etap II: 01/01/2018 – 31/12/2019

Etap III: 01/01/2020 – 31/12/2021

Etap IV: 01/01/2022 – 31/12/2023



Budżet projektu po stronie gmin

 Koszty zatrudnienia Ekodoradców

 Delegacje

 Sprzęt komputerowy dla Ekodoradców

 Przygotowanie i wydruk materiałów edukacyjnych

 Zakupy produktów / materiałów na spotkania

 Koszty ogólne – 7% innych wydatków



Centrum kompetencji

Baza wiedzy
Doradztwo i 

wsparcie 
bezpośrednie

Podniesienie 
kwalifikacji

Transfer wiedzy 
i doświadczeń



Baza wiedzy

 Analizy i opracowania wspierające wdrażanie programu 

ochrony powietrza: modelowanie jakości powietrza, analizy 

optymalnych rozwiązań, ocena postępów realizacji działań 

naprawczych, identyfikacja barier, dobre praktyki, podręcznik 

dla Ekodoradców,

 Aktualizowana na bieżąco ogólnodostępna strona 

internetowa: informacje o dostępnych źródłach finansowania 

na działania w zakresie ochrony powietrza, efektywności 

energetycznej, oze, użyteczne aplikacje i narzędzia, wideo 

instruktażowe, newsletter.



Doradztwo i wsparcie

 Udzielanie porad, wskazówek, opinii ekspertów  

w przygotowaniu i wdrażaniu strategii ochrony powietrza na 

poziomie gminy, 

 Współudział ekspertów w spotkaniach z mieszkańcami, 

spółkami energetycznymi, inwestorami, szkoleniach dla 

przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych,

 Pomoc we współpracy z mediami i prowadzeniu polityki 

informacyjnej, wywiady w lokalnych mediach, promowanie 

dobrych praktyk w mediach regionalnych i ogólnopolskich,

 Przygotowanie modelowych zintegrowanych planów gminnych 

łączących PGN, PONE i Plan zaopatrzenia w ciepło.



Podniesienie kwalifikacji

 Studnia podyplomowe dla Ekodoradców z uwzględnieniem 

praktycznych rozwiązań budownictwa energooszczędnego 

(PK) i odnawialnych źródeł energii (AGH), 

 Przeszkolenie Ekodoradców, w tym z umiejętności 

związanych z konsultacjami społecznymi, negocjacjami, 

współpracą z mediami

 Wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne – zapoznanie się 

z dobrymi praktykami,



Transfer wiedzy i doświadczeń

 Comiesięczne spotkania Ekodoradców, wymiana 

doświadczeń,

 Informacje zwrotne o pojawiających się problemach 

i trudnościach z wdrażaniem działań w ramach Programu 

ochrony powietrza lub instrumentów finansowych,

 Formułowanie potrzeb w zakresie zmian obecnych oraz 

wprowadzenia nowych regulacji, instrumentów, projektów itp.



Pytania: 

 Czy usuwanie azbestu jest kwalifikowane jako ochrona 

powietrza?

 Od kiedy rusza projekt Ekodoradców (kiedy możliwa rekrutacja i 

zatrudnienie?

 Czy Ekodoradcą może zostać osoba pracująca w urzędzie? 

(rekrutacja wewnętrzna dopełnienie etatu)

 Co może zostać dofinansowane jako wyposażenie Ekodoradcy

a co gmina sama musi zapewnić? (telefon komórkowy, 

delegacja/benzyna, art. papiernicze, meble)



Pytania: 

 Jeżeli gmina ma zawartą umową z NFOŚiGW (przyłącza 

kanalizacyjne), czy to nie będzie w sprzeczności z pkt 5 d), czy 

nie trzeba będzie jej aneksować?

 Dlaczego w deklaracji nie ma udziału pozostałych tj. WFOŚiGW

5% i środki LIFE 60%? Skąd wynika, że będzie taki udział 

źródeł finansowania?



Wymagane dokumenty 

 Deklaracja Współbeneficjenta dla NFOŚiGW

 Deklaracja Współbeneficjenta dla KE 

Obie deklaracje w języku polskim, podpisane należy złożyć do  

20 lutego 2015 roku



Dziękuję!

powietrze.malopolska.pl/LIFE

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Środowiska

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

powietrze@umwm.pl 


