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Najważniejsze wydarzenia

I.

tryczną i paliwa gazowe dla gminy Dąbrowa
Tarnowska, Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną dla gminy Podegrodzie). Zweryfikowanych zostało łącznie 2 dokumenty.

12 kwietnia, przy okazji kolejnych warsztatów
dla Ekodoradców, podsumowano działania z
I fazy projektu, zaprezentowano planowane
zadania na II fazę oraz wręczono statuetki dla
trzech najbardziej wyróżniających się Ekodoradców w 2017 roku.
W dniach 24–25 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego miała
miejsce wizyta monitorująca realizację projektu
LIFE, w której uczestniczyło 3 monitorów projektu. Na spotkaniu przedstawiono dotychczasową realizację projektu, jak również omówiono plany na II fazę. Drugiego dnia Zespół Zarządzający UMWM wraz z monitorami projektu
odbył wizyty monitorujące w gminach: Rzepiennik Strzyżewski i Tarnów.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali
dane o 1 361 budynkach w bazie ogrzewania.
C.2. Centrum Kompetencji
12 kwietnia, przy okazji kolejnych warsztatów
zorganizowanych dla Ekodoradców w Muzeum
Lotnictwa Polskiego w Krakowie, podsumowano działania z I fazy projektu, zaprezentowano
planowane zadania na II fazę oraz wręczono
statuetki dla trzech najbardziej wyróżniających
się Ekodoradców w 2017 roku. Nagrodzeni zostali – Paulina Białoń z gminy Nowy Targ, Ewa
Mól z miasta Limanowa i Piotr Zawała z Gdowa.

C.1. Ekodoradcy
12 kwietnia w ramach warsztatów swoje doświadczenia i osiągnięcia zaprezentowali Ekodoradcy z gminy Koniusza, Bolesław i Liszki.






Ekodoradcy udzielali porad i pomocy mieszkańcom w wymiarze:
7 200 osób przyjętych w biurze,
910 w trakcie wizyt w terenie i na spotkaniach,
5 444 telefonicznie,
350 pisemnie lub mailowo.
Przeprowadzili 24 kontrole u mieszkańców
w zakresie spalania odpadów, w 2 przypadkach stwierdzono naruszenia przepisów.

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych
na paliwa stałe, spełniających wymagania
ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej
www.powietrze.małopolska.pl, została zaktualizowana o 6 nowych urządzeń grzewczych
i obejmuje łącznie 151 kotły i ogrzewacze pomieszczeń.

Ekodoradcy przeprowadzili badania kamerą
termowizyjną w 10 budynkach publicznych i 2
prywatnych w gminach: Chełmiec i Raciechowice.
Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie
ankiet od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie:
 zebrano 1 471 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 rozpatrzono 251 wniosków mieszkańców lub
podmiotów o dofinansowanie,
 podpisano 785 umów z mieszkańcami lub
podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 81
takich umów.
Ekodoradcy zajmowali się również przygotowaniem i weryfikacją dokumentów strategicznych (np. Aktualizacja Projektu Założeń do
Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elek-

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 23 kontrole powykonawcze,
Rozpatrzyli 150 wniosków mieszkańców,
dzięki którym zawartych zostało 121 umów o
dotację,
Rozliczyli 10 umów dotacyjnych,
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Przeprowadzono 274 ankiet dotyczących
termomodernizacji budynków.

E.2.
Lokalne
działania
informacyjno–
edukacyjne w zakresie ochrony powietrza
Ekodoradcy w gminach przygotowali i dystrybuowali materiały edukacyjne:
 przygotowali 1 270 ulotek i broszur oraz 134
plakaty,
 rozdystrybuowali 7 211 ulotek i broszur oraz
260 plakatów,
 przygotowali 152 i rozdystrybuowali 563 innych materiałów edukacyjnych (książki,
przypinki i karty pracy dla dzieci, medale
okolicznościowe LIFE, ekogry, zestawy oszczędności energii).

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń
z innymi projektami
13–15 kwietnia w Zakopanem miało miejsce
spotkanie sieciujące ruchów na rzecz czystego
powietrza, w którym uczestniczyli przedstawiciele Krakowskiego Alarmu Smogowego.
18 kwietnia przedstawiciele Krakowskiego
Alarmu Smogowego i Urzędu Marszałkowskiego uczestniczyli w szczycie antysmogowym w Oświęcimiu, którego celem było wypracowanie wspólnych działań na rzecz czystego
powietrza w powiecie oświęcimskim.







Ekodoradcy organizowali spotkania i wydarzenia:
13 konkursów dla dzieci/młodzieży, w których uczestniczyło 1 300 osób,
29 spotkań z mieszkańcami, w których wzięło udział 2 316 osób,
46 spotkań z lokalnymi liderami (księżmi, dyrektorami przedszkoli, doradcami energetycznymi, sołtysami, radnymi, nauczycielami,
przedstawicielami Alarmów Smogowych)
z łącznie 214 osobami,
zorganizowali 31 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło łącznie 5 464 osoby (w ramach: przeprowadzonych badań spirometrycznych, obchodów Dnia Ziemi, przedstawień teatralnych,
biegów o czyste powietrze, spotkań z Polską
Spółką Gazową).

19 kwietnia w ramach spotkania z gminami
Metropolii Krakowskiej podjęta została współpraca w zakresie inwentaryzacji źródeł ogrzewania budynków w Małopolsce.
25 kwietnia w siedzibie Banku Światowego
w Warszawie miało miejsce spotkanie dotyczące projektu „Catching–up Regions” w zakresie wypracowywania instrumentów finansowych dla termomodernizacji budynków jednorodzinnych województwie śląskim i małopolskim (Energy Efficiency).
26 kwietnia przedstawiciele Województwa
Małopolskiego i KAS uczestniczyli w spotkaniu
dotyczącym powstania zintegrowanego systemu wsparcia polityk i programów ograniczenia
niskiej emisji (ZONE), który powstaje pod nadzorem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
E.4. Promocja realizacji projektu
Uruchomiona została zaktualizowana wersja
strony internetowej projektu pod adresem
https://powietrze.malopolska.pl. Strona umożliwia prezentację lokalnych działań Ekodoradców realizowanych w ramach projektu LIFE.
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18 kwietnia oficjalnym Ambasadorem Czystego Powietrza w Małopolsce został Andrzej
Bargiel, znany alpinista, mistrz Polski w skialpiniźmie.
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25 kwietnia Zespół Zarządzający UMWM wraz
z monitorami projektu odbył wizyty monitorujące w gminach: Rzepiennik Strzyżewski
i Tarnów.

Ekodoradcy w gminach przygotowali lub wzięli
udział w informacjach medialnych związanych
z projektem:
15 artykułów w prasie,
107 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach,
3 audycjach radiowych lub TV,
34 raz wykorzystano inne media (gazetka
ścienna, funpage na Facebooku).
Informacje dotyczyły m.in. aktualnej jakości
powietrza, spalania śmieci, uchwały antysmogowej, dofinansowania do wymiany kotłów).

F.1. Zarządzanie projektem
W terminie do 16 kwietnia partnerzy projektu
przedłożyli sprawozdania techniczne i finansowe z realizacji I fazy projektu.
24 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego miała miejsce wizyta
monitorująca realizację projektu LIFE, w której
uczestniczyło 3 monitorów projektu. Na spotkaniu przedstawiono dotychczasową realizację projektu, jak również omówiono plany na II
fazę. Poruszone został również tematy związane z rozliczaniem projektu oraz najczęściej
występującymi problemami w trakcie jego realizacji.
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