
Projekt zintegrowany LIFE
Wdrażanie Programu ochrony

powietrza dla województwa

małopolskiego – Małopolska

w zdrowej atmosferze Wojciech Kozak

Wicemarszałek Województwa 

Małopolskiego



 Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa

małopolskiego,

 Efektywne wykorzystanie dostępnych środków unijnych

i krajowych przeznaczonych na poprawę jakości

powietrza,

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2015-2023.

Wartość projektu LIFE to około 70 mln zł, w tym 42 mln zł

(60%) pochodzi ze środków UE programu LIFE.

Cele projektu



Docelowi partnerzy projektu

 Województwo Małopolskie

 Województwo Śląskie

 Kraków i 55 małopolskich gmin

 Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy

 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

 Instytut VITO z Belgii

 Słowacki Instytut Hydrometeorologiczny

 Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej



 Sieć Eko-doradców w gminach, którzy będą wspierać

wdrażanie działań ograniczających zanieczyszczenie

powietrza:

 Eko-doradcy będą pomagać przy wykorzystaniu przez

gminy środków zewnętrznych - krajowych i zagranicznych

na ograniczenie emisji zanieczyszczeń, organizować

programy dofinansowania dla mieszkańców do wymiany

starych źródeł grzewczych,

 Będą angażować mieszkańców do działań w zakresie

ograniczenia emisji i oszczędności energii i pomagać

uzyskać wsparcie w tym zakresie.

Działania w ramach projektu



 Funkcjonowanie Centrum Kompetencji na poziomie

regionalnym obejmujące szkolenia i bazę wiedzy dla

samorządów lokalnych.

 W ramach Centrum Kompetencji zlecone zostanie

wykonanie analiz, ekspertyz i badań wspierających

wdrażanie i aktualizowanie Programu ochrony

powietrza.

Działania w ramach projektu



 Kampanie informacyjno-edukacyjne na poziomie

regionalnym i lokalnym:

 regionalna kampania medialna,

 aktywizacja lokalnych grup opiniotwórczych (lekarze,

nauczyciele, księża, NGO, rady gmin, itp.),

 działania edukacyjne nakierowane na dzieci i młodzież

szkolną,

 wsparcia dla NGO,

 szereg wydarzeń o tematyce ochrony powietrza

w sferze publicznej.

Działania w ramach projektu



 Wzmocnienie doradztwa i obsługi administracyjnej dla

mieszkańców Krakowa w zakresie likwidacji pieców

i kotłów na paliwa stałe:

 Wzmocnienie kadrowe komórki Urzędu Miasta Krakowa

odpowiedzialnej za rozpatrywanie wniosków o dotację

w zakresie likwidacji starych pieców i kotłów na paliwa stałe.

 Na terenie Krakowa zostaną zorganizowane punkty

informacyjne, których zadaniem będzie informowanie

i wspieranie mieszkańców w zakresie uzyskania

dotacji oraz poprawy wydajności energetycznej.

Działania w ramach projektu



 Narzędzie do wysokorozdzielczego modelowania

rozkładu zanieczyszczeń dla Krakowa, analiza

scenariuszy możliwych działań ograniczających emisję

oraz potencjalnych wariantów wprowadzenia strefy

ograniczonej emisji komunikacyjnej w Krakowie.

 Stworzenie transgranicznej bazy danych inwentaryzacji

emisji oraz międzynarodowe modelowanie

zanieczyszczeń powietrza na obszarze Małopolski,

Śląska, Czech i Słowacji.

Działania w ramach projektu



 Przyspieszenie wdrożenia działań określonych

w Programie ochrony powietrza dla województwa

małopolskiego.

 Wyposażenie gmin w wiedzę, narzędzia i specjalistów

w zakresie ochrony powietrza.

Zakładane efekty projektu



 Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie potrzeby

poprawy jakości powietrza.

 Analiza i optymalizacja działań ograniczających emisję

transportu w Krakowie.

 Sieć współpracy i wymiany doświadczeń na poziomie

lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Zakładane efekty projektu



Dziękuję za uwagę!

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Środowiska

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

www.powietrze.malopolska.pl


