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I.

Najważniejsze wydarzenia

 W celu przygotowania gmin do wejścia w życie
od 1 lipca 2017 przepisów uchwały antysmogowej dla Małopolski, przeprowadzone zostały dla
nich szkolenia przez ekspertów w zakresie parametrów kotłów, kominków, paliw oraz przez
przedstawicieli Straży Miejskiej Miasta Krakowa
i radcę prawnego, którzy przybliżyli prawne
i praktyczne aspekty prowadzenia kontroli.
Wszystkie gminy zostały pisemnie poinformowane o wejściu w życie nowych przepisów
z prośbą o przekazanie tych informacji mieszkańcom. Informacje trafiły również do starostw
powiatowych i inspekcji nadzoru budowlanego
w celu informowania mieszkańców na etapie wydawania pozwoleń na budowę i odbiorów budynków.
 Nawiązana została współpraca z drugim projektem zintegrowanym LIFE w zakresie ochrony powietrza koordynowanym przez Region EmiliaRomania, w którym biorą udział regiony północnych Włoch i Słowenia. Projekty wykorzystują
zbliżone działania edukacyjne, których celem
jest ograniczenie emisji ze spalania paliw stałych
oraz z transportu oraz metody budowania międzynarodowych baz emisji i modelowania. Zacieśnienie współpracy i korzystanie z własnych
doświadczeń, wspomoże realizację obu projektów.
 Ekodoradcy zaangażowali się w organizację wydarzeń masowych w swoich gminach, dzięki
czemu docierają z informacjami do szerokiego
grona mieszkańców. W czerwcu brali udział
w organizacji 26 wydarzeń w ramach świąt gminnych, pikników ekologicznych, obchodów dnia
dziecka, pokazów kotłów ekologicznych, w których uczestniczyło łącznie 3 568 osób.
II.

Podsumowanie działań projektu

C.1. Ekodoradcy
 Ekodoradcy udzielali porad i pomocy mieszkańcom w wymiarze:
 5 598 osób przyjętych w biurze,
 495 w trakcie wizyt w terenie i na spotkaniach,
 4 963 telefonicznie,
 263 pisemnie lub mailowo,
 Przeprowadzili 22 kontrole u mieszkańców w zakresie spalania odpadów, w 1 przypadku stwierdzono naruszenie przepisów,
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 Ekodoradcy prowadzili również badania jakości
powietrza przy pomocy pyłomierzy w gminach:
Limanowa, Gdów, Wadowice, Nowy Targ (miasto).


Dzięki wsparciu ze strony Ekodoradców gminy
przygotowały korekty lub uzupełnienia do
12 wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie ochrony powietrza - z programu PONE
WFOŚiGW w Krakowie oraz RPO. Ekodoradcy
współpracowali także przy przygotowaniu
1 wniosku do Małopolskiego Budżetu Obywatelskiego.

 Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków
o dofinansowanie do wymiany kotłów lub instalacji oze:
 Zebrano 1 064 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 Rozpatrzono 206 wniosków mieszkańców
lub podmiotów o dofinansowanie,
 Podpisano 685 umów z mieszkańcami lub
podmiotami o dofinansowanie i rozliczono
11 takich umów,
 Ekodoradcy zajmowali się również przygotowaniem i weryfikacją dokumentów strategicznych
(np. plany gospodarki niskoemisyjnej, plan zaopatrzenia w ciepło). Zweryfikowanych zostało
łącznie 5 dokumentów,
 Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane
o 664 budynkach w bazie ogrzewania,
 Ekodoradcy nawiązali współpracę z 19 podmiotami (np. LGD, organizacje pozarządowe, producenci kotłów).
C.2. Centrum Kompetencji
 12 czerwca br. przeprowadzone zostały zajęcia
on-line dla 11 szkół średnich w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej nt. smogu – źródeł powstawania, skutków i sposobów ograniczania.
 W celu przybliżenia tematyki kontroli oraz egzekwowania uchwały SWM nr XXXII/452/17 z dnia
23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na
obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (wejście
w życie 1 lipca br.), w dnia 13-14 czerwca br.
przeprowadzono szkolenia dla wszystkich chętnych gmin. Szkolenia obejmowały zagadnienia
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techniczne związane z parametrami kotłów, kominków i paliw oraz zagadnienia prawne w zakresie prowadzenia kontroli.
 Do wszystkich gmin w Małopolsce przesłane zostały informacje przypominające o wejściu od
1 lipca 2017 roku przepisów uchwały antysmogowej z prośbą o poinformowanie mieszkańców.
Informacje zostały przekazane również do
wszystkich starostw powiatowych oraz inspekcji
nadzoru budowlanego w Małopolsce.
 W dniach 19-21 czerwca 2017 r. odbyły się
warsztaty dla Ekodoradców, prowadzone przez
KAPE oraz KAS. Tematyka warsztatów obejmowała odnawialne źródła energii, termowizję,
ogrzewanie budynków, oszczędność energii, komunikację społeczną.
 Zakończyły się zajęcia w ramach studiów podyplomowych dla Ekodoradców, przygotowywane
są prace dyplomowe i ich obrony.
C.3. Wsparcie wdrożenia zakazu stosowania paliw stałych do ogrzewania w Krakowie
 Pracownicy zatrudnieni w ramach projektu LIFE
zaangażowani są w weryfikację wniosków i rozliczanie dotacji do wymiany kotłów:
 Przeprowadzili 499 kontroli przedwykonawczych oraz 40 kontroli powykonawczych,
 Rozpatrzyli 304 wniosków mieszkańców
i przygotowali dokumenty, dzięki którym zawarte zostały 296 umowy dotacji,
 Rozliczyli 122 umów dotacyjnych,
 Funkcjonują 3 punkty informacyjne dla mieszkańców Krakowa. W punktach informacyjnych
osobiście obsłużonych zostało 1 621 osób i 841
telefonicznie.
C.4. Platforma zarządzania jakością powietrza
w Krakowie przy wykorzystaniu narzędzi
wysokorozdzielczego modelowania
 W Krakowie rozpoczęły się pomiary przy użyciu
50 próbników pasywnych NO2, które posłużą do
weryfikacji narzędzia do modelowania.
E.2. Lokalne działania informacyjno-edukacyjne
w zakresie ochrony powietrza
 Ekodoradcy w gminach przygotowali i dystrybuowali materiały edukacyjne:
 Przygotowali 14 412 ulotek i broszur oraz 461
plakaty,
 Rozdystrybuowali 8 789 ulotek i broszur oraz
585 plakatów,
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Przygotowali 8 798 i rozdystrybuowali 482 innych materiałów edukacyjnych (ulotki, biuletyny informacyjne, balony, plakaty).

 Ekodoradcy organizowali spotkania i wydarzenia:
 13 spotkań w szkołach lub przedszkolach,
w których uczestniczyło łącznie 178 dzieci,
 4 konkursy dla dzieci / młodzieży, w których
uczestniczyło 255 osób,
 20 spotkań z mieszkańcami, w których wzięło
udział 862 osób,
 28 spotkań z lokalnymi liderami (księża, lekarze, strażacy, organizacje) z łącznie 232 osobami,
 Zorganizowali 26 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza między innymi w ramach świąt gminnych, pikników ekologicznych, obchodów dnia dziecka, w których
uczestniczyło łącznie 3 568 osób.
E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami
 5-6 czerwca 2017 r. w ramach XIII Ogólnopolskiego Sympozjum z cyklu "Krakowskie Spotkania z INSPIRE" odbyła się konferencja na temat
„Jakość powietrza - od pomiarów do prezentacji”. Zaprezentowane zostały działania realizowane w ramach projektu LIFE powiązane z wykorzystaniem lub tworzeniem danych GIS.
 8 czerwca w Bolonii w ramach konferencji inaugurującej projekt zintegrowany LIFE-IP PREPAIR realizowany przez regiony północnych
Włoch i Słowenię, zaprezentowane zostały działania i efekty projektu LIFE MALOPOLSKA.
 22 czerwca w ramach konferencji "Racjonalne
gospodarowanie energią w gminach" organizowanej
przez
doradców
energetycznych
WFOŚiGW w Krakowie, zaprezentowane zostały wymagania uchwał antysmogowych dla
Krakowa i Małopolski.
 W dniach 26-27 czerwca w ramach I Międzynarodowego Forum Energetyki i Środowiska EKOZAKOPANE pod nazwą "Wyłączamy Niską Emisję" odbyła się seria paneli dyskusyjnych poświęconych doświadczeniom gmin uczestniczących w projekcie LIFE MALOPOLSKA.
 29 czerwca odbyło się spotkanie komitetu sterującego projektu Catch-Up Regions, w ramach
którego eksperci Banku Światowego przygoto-
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wują założenia systemu wsparcia termomodernizacji budynków jednorodzinnych na bazie doświadczeń i uwarunkowań Małopolski i Śląska.
 30 czerwca z wizytą w UMWM gościli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego oraz Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Miast w celu wymiany doświadczeń i informacji pomocnych przy przygotowaniu uchwał
antysmogowych dla Wrocławia i pozostałego obszaru województwa dolnośląskiego ze szczególnym uwzględnieniem uzdrowisk.
E.4. Promocja realizacji projektu
 Ekodoradcy w gminach przygotowali lub wzięli
udział w informacjach medialnych związanych
z projektem:
 17 artykuły w prasie,
 100 artykułów i postów w internecie i mediach
społecznościach,
 4 audycjach radiowych lub TV,
 17 razy wykorzystano inne media (np. tablice
informacyjne).
F.1. Zarządzanie projektem
 Zespół Zarządzający UMWM przeprowadził
w czerwcu 2017 r. cztery wizyty monitorujące
(Tomice, Andrychów, Bystra Sidzina, Spytkowice). Wizyty służą do weryfikacji działań realizowanych przez partnerów oraz ocenie pracy
Ekodoradców.
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