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Najważniejsze wydarzenia

I.


W dniach od 5–6 lutego 2018 r. na odbywającym się w Sofii (Bułgaria) 21. Forum Eko – innowacji dla czystego powietrza (współorganizowanym przez Komisję Europejską i Bułgarię),
przedstawiciel Województwa Małopolskiego
przedstawił założenia i efekty realizacji projektu
LIFE–IP MALOPOLSKA.



Zakończyła się kontrola Najwyższej Izby Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego. NIK pozytywnie ocenił działania, jakie samorząd województwa małopolskiego podejmuje w celu poprawy jakości powietrza w regionie oraz wskazał projekt zintegrowany LIFE jako dobre uzupełnienie tych
działań.



W dniu 28 lutego w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyły się warsztaty, na których 3 ekodoradców przedstawiło efekty realizacji swoich dotychczasowych działań.
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podpisano 146 umów z mieszkańcami lub
podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 51
takich umów.



Ekodoradcy zajmowali się również przygotowaniem i weryfikacją dokumentów strategicznych
(np. w zakresie kontroli przestrzegania tzw.
uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania
odpadów, instrukcji informowania o bezpłatnej
komunikacji na terenie aglomeracji i m. Krakowa w dni, podczas których odnotowane są
znaczne przekroczenia dotyczące norm jakości
powietrza, w zakresie rozbudowy sieci gazowej,
przyłączy gazowych i optymalizacji procesów
inwestycyjnych, Planu Założeń w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Programu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej). Zweryfikowanych zostało łącznie 8
dokumentów.



Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali
dane o 1769 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji
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II.



W dniu 28 lutego w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyły się warsztaty, na których 3 ekodoradców przedstawiło efekty realizacji swoich dotychczasowych działań. Odbyły
się również warsztaty dla pierwszej grupy ekodoradców w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych w szkołach i przedszkolach.



Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na
paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej
www.powietrze.małopolska.pl, została zaktualizowana o 4 nowe urządzenia grzewcze i obejmuje łącznie 140 kotły i ogrzewacze pomieszczeń.



W ramach infolinii prowadzonej przez Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego

C.1. Ekodoradcy






Ekodoradcy udzielali porad i pomocy mieszkańcom w wymiarze:
6 678 osób przyjętych w biurze,
671 w trakcie wizyt w terenie i na spotkaniach,
4 772 telefonicznie,
283 pisemnie lub mailowo.



Przeprowadzili 228 kontroli u mieszkańców
w zakresie spalania odpadów, w 7 przypadkach
stwierdzono naruszenia przepisów.



Ekodoradcy przeprowadzili badania kamerą
termowizyjną w 57 budynkach publicznych i 266
prywatnych w gminach: Kraków, Gorlice, Liszki,
Nowy Targ (miasto), Nowy Targ (gmina), Poronin, Skawina, Świątniki Górne, Wadowice, Wieliczka, Gołcza, Iwkowa, Kocmyrzów–Luborzyca, Radziemice, Ryglice, Sucha Beskidzka,
Szczurowa, Tuchów, Słomniki).



Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków
o dofinansowanie:
 zebrano 2 530 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 rozpatrzono 177 wniosków mieszkańców lub
podmiotów o dofinansowanie,
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udzielono odpowiedzi na 217 zgłoszeń telefonicznych oraz 6 wiadomości e–mail.






Krakowski Alarm Smogowy udostępnił pyłomierze ekodoradcom i grupom na rzecz czystego
powietrza.



Krakowski Alarm Smogowy przeprowadził badania jakości 15 próbek węgla oraz sfinalizował
prace nad raportem i materiałami dla mediów.





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 327 kontroli przedwykonawczych oraz 9 kontroli powykonawczych,
Rozpatrzyli 196 wniosków mieszkańców
i przygotowali dokumenty, dzięki którym zawartych zostało 7 umów o dotację,
Rozliczyli 15 umów dotacyjnych,
Przeprowadzono ok. 216 ankiet dotyczących
termomodernizacji budynków.

W dniu 5 lutego odbyły się zajęcia on–line przeprowadzone przy wykorzystaniu Małopolskiej
Chmury Edukacyjnej. Tematyka lekcji dotyczyła
energii geotermalnej.



Ekodoradcy w gminach przygotowali i dystrybuowali materiały edukacyjne:
 przygotowali 79 050 ulotek i broszur oraz 98
plakatów,
 rozdystrybuowali 22 372 ulotek i broszur oraz
520 plakatów,
 przygotowali 1 317 i rozdystrybuowali 1 901
innych materiałów edukacyjnych (książki, balony, ulotki, plakaty, karty pracy dla dzieci).

Ekodoradcy organizowali spotkania i wydarzenia:
5 konkursów dla dzieci/młodzieży, w których
uczestniczyło 119 osób,
88 spotkań z mieszkańcami, w których wzięło
udział 246 osób,
101 spotkań z lokalnymi liderami (przedstawiciele firm, dyrektorzy szkół i przedszkoli, sołtysi, nauczyciele, strażacy, przedstawiciele
stowarzyszeń, radnymi, księżmi, członkami
Klubu Książki) z łącznie 540 osobami,
zorganizowanie 25 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło łącznie 654 osoby (w ramach akcji „Oszczędzam energię”, „Akademii Pelletu”, plenerowo–edukacyjnych "Łapiemy Smogo Smoka
na stoku Łysej Góry", projektu „MOVES”).

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami


W dniach od 5–6 lutego 2018 r. w Sofii (Bułgaria) miała miejsce międzynarodowa konferencja
– 21. Forum Eko – innowacji dla czystego powietrza – współorganizowana przez Komisję
Europejską i Bułgarię. Przedstawiciel Województwa Małopolskiego, podczas charakterystycznych dla tego wydarzenia paneli konwersacyjnych przedstawiał założenia i efekty realizacji projektu LIFE–IP MALOPOLSKA.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza
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E.4. Promocja realizacji projektu







Ekodoradcy w gminach przygotowali lub wzięli
udział w informacjach medialnych związanych
z projektem:
26 artykułów w prasie,
116 artykułów i postów w Internecie i mediach
społecznościach,
10 audycji radiowych lub TV,
17 razy wykorzystano inne media (np. tablice
informacyjne, plakaty).
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Informacje dotyczyły m.in. wymiany pieców, badań kamerą termowizyjną, bazy inwentaryzacji
budynków, prowadzonych działaniach w zakresie ochrony powietrza, stopni zagrożenia zanieczyszczeniem
powietrza,
przestrzegania
uchwały antysmogowej.


W dniach 11–14 lutego miała miejsce wizyta robocza ekipy filmowej z ramienia Komisji Europejskiej, której celem było zdobycie materiału
do klipów promujących projekt LIFE–IP MALOPOLSKA oraz działania ekodoradców.

F.1. Zarządzanie projektem


Zakończyła się kontrola Najwyższej Izby Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego. NIK pozytywnie ocenił działania, jakie samorząd województwa małopolskiego podejmuje w celu poprawy jakości powietrza w regionie oraz wskazał projekt LIFE
jako dobre uzupełnienie tych działań. W ocenie
NIK samorząd województwa małopolskiego
zrobił nawet więcej niż wymagają przepisy
prawa - poza wzorcowym POP, przyjął 3
uchwały antysmogowe, zaplanował 420 mln
euro w RPO i przygotował projekt zintegrowany
LIFE dla 62 partnerów pozyskując bezpośrednio z KE 10 mln euro. Jak podkreślił NIK skuteczność wdrażanych działań jest obecnie poza
zakresem możliwości samorządu województwa
– niezbędne są działania na poziomie krajowym.



W dniu 8 lutego Zespół Zarządzający UMWM
odbył wizyty monitorujące w gminach: Bukowina Tatrzańska i Łapsze Niżne.
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