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Fazy projektu

 1 faza: 1 października 2015 r. – 31 marca 2018 r.

 2 faza: 1 kwietnia 2018 r. – 31 grudnia 2019 r.

 3 faza: 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2021 r.

 4 faza: 1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2023 r.



Wniosek na 2 fazę projektu

 Na 3 miesiące przed końcem 1 fazy projektu - do 31 grudnia 2017 r.

należy przedłożyć do KE:

• Wstępne sprawozdanie techniczne z realizacji 1 fazy projektu,

• Szczegółowy wniosek na realizację 2 fazy projektu,

• Szczegółowy budżet realizacji 2 fazy projektu.



Działania na poziomie gmin

1) Lokalne działania edukacyjno-informacyjne prowadzone przez 

Ekodoradców:

• Współpraca z grupami opiniotwórczymi,

• Wydruk i dystrybucja materiałów edukacyjnych 

• Zajęcia i konkursy dla szkół

2) Organizacja wydarzeń w zakresie ochrony powietrza:

• Udział w ramach wydarzeń gminnych (pikniki, dożynki, święto 

gminy)

• Wspólne wydarzenia, integracja działań między gminami



Działania na poziomie gmin

3) Wsparcie kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej dla 

Małopolski:

• Udział Ekodoradców w kontrolach, współpraca ze strażą 

gminną, policją, ochotniczą strażą pożarną,

• Zakup materiałów potrzebnych do kontroli: np. czujnik czadu, 

wilgotnościomierz, 

• Zlecenia badania próbek popiołu (wykrycie spalania

odpadów) – metodyka przygotowana przez woj. śląskie, 

• Wykorzystanie Bazy ogrzewania budynków w Małopolsce do 

inwentaryzacji instalacji nie spełniających wymagań uchwały



Działania na poziomie gmin

4) Wsparcie oszczędności zużycia energii u osób dotkniętych

ubóstwem energetycznym:

• Wspólne wizyty Ekodoradców i pracowników GOPS w 

domach i mieszkaniach osób pod opieką GOPS, 

• Analiza Ekodoradcy zużycia energii w mieszkaniu i

możliwości zmniejszenia zużycia energii,

• Instalacja urządzeń nie wymagających dużych nakładów

finansowych: żarówki LED, perlatory, uszczelki, wyłączniki

prądu, zmiana nawyków,

• Analiza potrzeb w zakresie działań inwestycyjnych (wymiana

okien, termomodernizacja, energooszczędne AGD) i

poszukiwanie źródeł wsparcia dla sfinansowania tych działań.



Działania na poziomie gmin

 W ramach zaplanowanych działań proponujemy możliwość

zakupu przez gminy sprzętu wspierającego ich realizację: 

• Zakup kamer termowizyjnych, 

• Zakup pyłomierzy lub sensorów jakości powietrza 

(z uwzględnieniem rekomendacji wynikających z badań

porównawczych przeprowadzonych przez UMWM, GIOŚ, 

KAS)



Działania na poziomie województwa

wspierające działania gmin

 Comiesięczne spotkania Ekodoradców i partnerów projektu:

 prezentacja działań Ekodoradcy i gminy, wymiana

doświadczeń, problemów, dobrych przykładów,

 Warsztaty szkoleniowe (dwudniowe):

 tematyka według zapotrzebowania gmin, współpraca z KAPE, 

KAS, ekspertami,

 spółdzielnie energetyczne, odnawialne źródła energii, 

poprawa efektywności energetycznej budynków, wytwarzanie

energii na potrzeby sektora rolnictwa, zrównoważony

transport … 

 Wyjazd studyjny na terenie UE oraz Polski.



Działania na poziomie województwa

wspierające działania gmin

 Regionalna kampania medialna w zakresie ochrony powietrza i

wymagań uchwały antysmogowej,

 Przygotowanie materiałów edukacyjnych przez KAS według

jednolitych wzorów:

• Ulotki, broszury, materiały dla mieszkańców,

• Materiały do prowadzenia zajęć w szkołach,

 Wojewódzki konkurs wiedzy o smogu pod patronatem

Wicemarszałka Województwa Małopolskiego,

 Trzecia (ostatnia) odsłona konkursu „Nasze Powietrze” dla 

lokalnych NGO.



Dziękuję za uwagę!

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Środowiska

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

www.powietrze.malopolska.pl


