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Najważniejsze wydarzenia

I.


W dniu 16 stycznia w UMWM w Krakowie odbyły się warsztaty dla ekodoradców dotyczące
wymagań finansowych projektu LIFE oraz możliwości pozyskania środków na ograniczenie niskiej emisji i termomodernizację budynków.



Nominacja Kamili Pakuły – Ekodoradcy w Gorlicach do tytułu „Osobowość Roku” samorządność i społeczność lokalna w powiecie gorlickim.



(np. projektów umów o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych, planów zaopatrzenia
w energię i ciepło budynków). Zweryfikowanych
zostało łącznie 24 dokumentów.


Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali
dane o 2143 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji


W dniu 16 stycznia w UMWM w Krakowie odbyły się warsztaty dla ekodoradców dotyczące
wymagań finansowych projektu LIFE oraz możliwości pozyskania środków na ograniczenie
niskiej emisji i termomodernizację budynków.



Na stronie internetowej www.powietrze.małopolska.pl lista niskoemisyjnych urządzeń
grzewczych na paliwa stałe spełniających wymagania ekoprojektu została zaktualizowana
o 2 urządzenia grzewcze i obejmuje łącznie 136
kotły i ogrzewacze pomieszczeń.



W ramach infolinii prowadzonej przez Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego
udzielono odpowiedzi na 71 zgłoszenia telefoniczne oraz 8 odpowiedzi e-mail.



Krakowski Alarm Smogowy udostępnił pyłomierze Ekodoradcom i grupom na rzecz czystego
powietrza: Podhalańskiemu Alarmowi Smogowemu i Skawińskiemu Alarmowi Smogowemu.

Nominacja Szymona Lichorobiec – Ekodoradcy
w Dąbrowie Tarnowskiej do tytułu „Osobowość
Roku” samorządność i społeczność lokalna
w powiecie dąbrowskim.
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II.

C.1. Ekodoradcy













Ekodoradcy udzielali porad i pomocy mieszkańcom w wymiarze:
6 447 osób przyjętych w biurze,
929 w trakcie wizyt w terenie i na spotkaniach,
6 096 telefonicznie,
966 pisemnie lub mailowo.
Przeprowadzili 526 kontroli u mieszkańców
w zakresie spalania odpadów, w 4 przypadkach
stwierdzono naruszenia przepisów.
Ekodoradcy przeprowadzili badania kamerą
termowizyjną w 36 budynkach publicznych i 448
prywatnych w gminach: Kraków, Bochnia, Bolesław, Bukowina Tatrzańska, Bystra Sidzina, Kamionka Wielka, Liszki, Miechów, Nowy Targ
(miasto), Oświęcim, Stary Sącz, Wadowice,
Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Gdów, Limanowa, Sucha Beskidzka, Tomice, Wierzchosławice.

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków
o dofinansowanie:
 zebrano 2073 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 rozpatrzono 351 wniosków mieszkańców lub
podmiotów o dofinansowanie,
 podpisano 452 umów z mieszkańcami lub
podmiotami o dofinansowanie i rozliczono
156 takich umów.
Ekodoradcy zajmowali się również przygotowaniem i weryfikacją dokumentów strategicznych

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 261 kontroli przedwykonawczych oraz 2 kontrole powykonawcze,
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Rozpatrzyli 94 wnioski mieszkańców i przygotowali dokumenty, dzięki którym zawartych
zostało 250 umów o dotację,
Rozliczyli 3 umowy dotacyjne,
Przeprowadzono 223 ankiety dotyczące termomodernizacji budynków.





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


Województwo Śląskie opracowało narzędzia
sprawozdawcze do monitoringu realizacji Programu ochrony powietrza w gminach województwa śląskiego.

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami


16 stycznia w Katowicach miało miejsce spotkanie dotyczące projektu „Catching–up Regions”
w zakresie wypracowywania instrumentów
finansowych dla termomodernizacji budynków
jednorodzinnych w województwie śląskim i małopolskim pt. „Enhancing Energy efficiency
to improve the air quality”.



16 stycznia w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w
Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli
województw małopolskiego, śląskiego, Komisji
Europejskiej, ministerstw i Banku Światowego
w sprawie wypracowania systemu wsparcia termomodernizacji budynków jednorodzinnych.



Województwo śląskie rozpoczęło projekt i– AIR
REGION we współpracy z Krajem Morawsko–
Śląskim w Republice Czeskiej.



Krakowski Alarm Smogowy nawiązał współpracę z przedstawicielami dużych firm działających w Krakowie (Stowarzyszenie Aspire) celem zaangażowania ich w działania antysmogowe.

E.2. Lokalne działania informacyjno-edukacyjne
w zakresie ochrony powietrza






W dniu 22 stycznia odbyły się zajęcia on–line
przeprowadzone przy wykorzystaniu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Tematyka lekcji dotyczyła technologii pomp ciepła.

Ekodoradcy w gminach przygotowali i dystrybuowali materiały edukacyjne:
 przygotowali 9 010 ulotek i broszur oraz 120
plakatów,
 rozdystrybuowali 19 413 ulotek i broszur oraz
524 plakatów,
 przygotowali 6 653 i rozdystrybuowali 1 831
innych materiałów edukacyjnych (książki, balony, karty pracy z dziećmi, torby ekologiczne).
Ekodoradcy organizowali spotkania i wydarzenia:
 6 konkursów dla dzieci/młodzieży, w których
uczestniczyło 606 osób,
 89 spotkań z mieszkańcami, w których wzięło
udział 676 osób,

76 spotkania z lokalnymi liderami (dyrektorzy
szkół i przedszkoli, nauczyciele, przedstawiciele gazowni, księża, strażacy, przedstawiciele stowarzyszeń) z łącznie 459 osobami,
zorganizowanie 8 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło łącznie 6 309 osób, głównie w ramach
akcji „Ogród Zimowy ArcelorMIttal” zorganizowanej w Krakowie w dniach 13–14.01.2018.


E.4. Promocja realizacji projektu







Ekodoradcy w gminach przygotowali lub wzięli
udział w informacjach medialnych związanych
z projektem:
19 artykułów w prasie,
154 artykułów i postów w Internecie i mediach
społecznościach,
5 audycji radiowych lub TV,
12 razy wykorzystano inne media (np. tablice
informacyjne, plakaty).
Informacje dotyczyły m.in. edukacji ekologicznej, badań kamerą termowizyjną, dotacji i naborów wniosków na wymianę kotłów, prowadzonych działaniach w zakresie ochrony powietrza,
stopni zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.
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W ramach działania E4 Projekt LIFE IP MALOPOLSKA realizowany przez Województwo Małopolskie, na prośbę Komisji Europejskiej zostało wybrane przez Neemo Life Team (zewnętrzny Zespół Komunikacji Programu LIFE),
jako jeden z projektów, na temat którego zostanie stworzone tematyczne video ukazujące
skalę oddziaływania projektów zintegrowanych
LIFE w Unii Europejskiej. W ramach przedsięwzięcia w dniach od 8 do 11 stycznia 2018r. do
Małopolski przyjechała ekipa, realizująca nagrania do filmu o projekcie LIFE. Zebrany materiał filmowy zawierał wypowiedzi Marszałków
Województwa Małopolskiego, oraz osób, które
realizują projekt na terenie Małopolski (Dyrektor
Departamentu Środowiska UMWM, Kierownik
Projektu, Ekodoradcy). Filmowcy odwiedzili
również szkołę podstawową i Ochotniczą Straż
Pożarną. w Gminie Tuchów oraz mieszkańca
Gminy Liszki, który wymienił swoje źródło
ogrzewania dzięki pomocy finansowej środków
unijnych.

F.1. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami


Opracowano oraz przesłano do partnerów
dokument zawierający zasady rozliczania
Projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska
w zdrowej atmosferze”.



W dniach 10,18,31 stycznia Zespół Zarządzający UMWM odbył wizyty monitorujące
w gminach: Rabka Zdrój, Mszana Dolna,
Zakopane, Rzepiennik Strzyżewski oraz
Ciężkowice.
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