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Najważniejsze wydarzenia

I.


W dniu 3 października 2017 r. Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Krakowie odrzucił i oddalił
skargi na przyjętą w styczniu br. uchwałę antysmogową dla Małopolski i tym samym potwierdził jej zgodność z prawem.



Europejski Trybunał Obrachunkowy w dniach
od 3 do 6 października br. prowadził w Małopolsce kontrolę, której celem było sprawdzenie
projektów realizowanych w zakresie poprawy
jakości powietrza finansowanych ze środków
Komisji Europejskiej, w tym projektu LIFE. Kontrolę działań Województwa w zakresie ochrony
powietrza rozpoczęła również Najwyższa Izba
Kontroli.



(np. plany gospodarki niskoemisyjnej, plan zaopatrzenia w ciepło). Zweryfikowanych zostało
łącznie 6 dokumentów.


Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali
dane o 82 budynkach w bazie ogrzewania.



Ekodoradcy nawiązali współpracę z 10 podmiotami (np. LGD, organizacje pozarządowe,
KAPE).

C.2. Centrum Kompetencji


W dniu 3 października 2017 r. Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Krakowie podtrzymał ważność przyjętej w styczniu br. uchwały antysmogowej dla Małopolski. WSA odrzucił 2 skargi
podmiotów gospodarczych, ponieważ nie dopatrzył się naruszenia ich interesu prawnego –
uchwała w żaden sposób nie zakazuje handlu
węglem na terenie województwa małopolskiego. Z kolei skargi 2 osób prywatnych oddalił.



Przygotowano specyfikację funkcjonalną nowej
koncepcji strony internetowej.

W ramach drugiej edycji konkursu Nasze Powietrze wybranych zostało 12 projektów, które
zakwalifikowano do dofinansowania.
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II.

C.1. Ekodoradcy







Ekodoradcy udzielali porad i pomocy mieszkańcom w wymiarze:
8 644 osób przyjętych w biurze,
949 w trakcie wizyt w terenie i na spotkaniach,
6 400 telefonicznie,
499 pisemnie lub mailowo.



Ekodoradcy prowadzili również badania jakości
powietrza przy pomocy pyłomierzy oraz czujników w gminach: Nowy Targ (miasto), Stary
Sącz, Gdów, Podegrodzie, Raciechowice i Gołcza.



Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków
o dofinansowanie do wymiany kotłów lub instalacji oze:
 zebrano 1 812 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 rozpatrzono 422 wniosków mieszkańców lub
podmiotów o dofinansowanie,
 podpisano 646 umów z mieszkańcami lub
podmiotami o dofinansowanie i rozliczono
157 takich umów.
Ekodoradcy zajmowali się również przygotowaniem i weryfikacją dokumentów strategicznych

Pracownicy zatrudnieni w ramach projektu LIFE
zaangażowani są w weryfikację wniosków i rozliczanie dotacji do wymiany kotłów:


Przeprowadzili 101 kontroli u mieszkańców
w zakresie spalania odpadów, w 1 przypadku
stwierdzono naruszenia przepisów.





C.3. Wsparcie wdrożenia zakazu stosowania paliw stałych do ogrzewania w Krakowie






Przeprowadzili 30 kontroli przedwykonawczych oraz 44 kontrole powykonawcze,
Rozpatrzyli 104 wnioski mieszkańców i przygotowali dokumenty, dzięki którym zawartych
zostało 56 umów o dotację,
Rozliczyli 485 umów dotacyjnych,
Przeprowadzono 40 ankiety dotyczące termomodernizacji budynków.

C.4. Platforma zarządzania jakością powietrza
w Krakowie przy wykorzystaniu narzędzi
wysokorozdzielczego modelowania


Pozyskano dane od Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu dotyczące natężenia ruchu na wybranych ulicach Krakowa.

C.6 Przygotowanie regionalnej inwentaryzacji
emisji zanieczyszczeń i modelowania warunków
meteorologicznych


Przeprowadzono konsultacje i zaopiniowano
projekt Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, w ramach którego zostało
przygotowane opracowanie dotyczące modelowania 5 różnych wariantów wprowadzenia na
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obszarze województwa śląskiego ograniczeń w
zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw
stałych.
E.2. Lokalne działania informacyjno-edukacyjne
w zakresie ochrony powietrza


Oceniono pod względem merytorycznym 20
wniosków w II Edycji Programu regrantingowego "Nasze Powietrze". Wybranych zostało
12 projektów, które zakwalifikowano do dofinansowania.



Ekodoradcy w gminach przygotowali i dystrybuowali materiały edukacyjne:
 przygotowali 23 642 ulotek i broszur oraz 824
plakatów,
 rozdystrybuowali 15 252 ulotek i broszur oraz
512 plakatów,
 przygotowali 210 i rozdystrybuowali 3 920 innych materiałów edukacyjnych (ulotki, biuletyny informacyjne, balony, plakaty).








E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami


Działania i efekty projektu LIFE-IP MALOPOLSKA zostały zaprezentowane 10 października
na warsztatach w Parlamencie Europejskim w
Brukseli, 23 października na konferencji poświęconej projektom LIFE w Lizbonie oraz 26
października na konferencji w Krakowie w ramach projektu LIFE Right to Clean Air.



31 października 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie Województwa Małopolskiego z przedstawicielami Banku Światowego w związku z realizacją projektu „Catching-up Regions”. Podczas
spotkania m.in. zaprezentowano funkcjonujące
w innych krajach instrumenty finansowe dla
efektywności energetycznej domów jednoro-

Ekodoradcy organizowali spotkania i wydarzenia:
10 konkursów dla dzieci / młodzieży, w których uczestniczyło 284 osób,
13 spotkania z mieszkańcami, w których
wzięło udział 760 osób,
82 spotkania z lokalnymi liderami (księża, lekarze, strażacy, organizacje) z łącznie 415
osobami,
zorganizowanie 9 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło łącznie 776 osób m.in. pikniki, akcje
edukacyjno – ekologiczne.
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dzinnych, określono grupę osób, które mają zostać objęte wsparciem w ramach powstającego
instrumentu finansowego w Polsce.


Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem
Metropolia Krakowska skupiające gminy wokół
Krakowa. Na spotkaniu z gminami - członkami
stowarzyszenia, zaprezentowane zostały działania edukacyjne w ramach projektu LIFE.



16 października w ramach Wojewódzkiej Rady
Dialogu Społecznego zaprezentowane zostały
działania Województwa Małopolskiego w ramach ochrony powietrza.



Informacje dotyczyły m.in. tworzonego programu dotacyjnego do termomodernizacji budynków, o konkursach prowadzonych przez
Ekodoradców, kontroli palenisk.


Wydrukowano 2 000 ulotek w języku angielskim
o projekcie LIFE, które są wykorzystywane przy
wyjazdach zagranicznych, wizytach zagranicznych gości oraz będą dystrybuowane w ramach
Global Clean Air Summit.

F.1. Zarządzanie projektem


Zespół Zarządzający UMWM odbył wizyty monitorujące w następujących gminach: Wieprz,
Oświęcim, Gorlice, Zakliczyn, a także w KAPE
wraz z monitorem projektu.



Europejski Trybunał Obrachunkowy w dniach
od 3 do 6 października br. prowadził w Małopolsce kontrolę, której celem było sprawdzenie
projektów realizowanych w zakresie poprawy
jakości powietrza finansowanych ze środków
Komisji Europejskiej. Sprawdzeniu podlegał
m.in. projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie
Programu ochrony powietrza dla województwa
małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Jednocześnie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego kontrolę
w zakresie planowania, realizacji i monitorowania działań mających na celu osiągnięcia wymaganej jakości powietrza na obszarze województwa rozpoczęła Najwyższa Izba Kontroli.

Województwo Śląskie przygotowało materiały
edukacyjne w ramach kampanii społecznej pt.
„Mogę zatrzymać smog!”.

E.4. Promocja realizacji projektu







Ekodoradcy w gminach przygotowali lub wzięli
udział w informacjach medialnych związanych
z projektem:
33 artykułów w prasie,
76 artykułów i postów w Internecie i mediach
społecznościach,
10 audycji radiowych lub TV,
66 razy wykorzystano inne media (np. tablice
informacyjne).

str. 4

