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Najważniejsze wydarzenia

I.

W dniach od 21 do 25 maja w ramach europejskiego Zielonego Tygodnia (Green Week)
ekodoradcy przeprowadzili zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży w lokalnych szkołach.
Podczas zajęć poruszono tematykę dotyczącą
stanu jakości powietrze w gminie, przyczynach
zanieczyszczeń oraz o sposobach walki z nimi.
Ekodoradcy opowiedzieli również o swoich doświadczeniach w pracy w międzynarodowym
projekcie.
Województwo Małopolskie z okazji Green
Week 2018 przygotowało biuletyn informacyjny, którego celem jest promowanie dobrych
praktyk, doświadczeń oraz rezultatów projektu,
w szczególności idei zatrudniania ekodoradców przez lokalne samorządy. Biuletyn został
rozesłany do około 3 tys. samorządów w Polsce szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.
W dniu 24 maja Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zorganizował konferencję
poświęconą kontroli przestrzegania uchwał antysmogowych.
W dniach 23–25 maja 2018 w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie
podczas 56 sesji Grupy Roboczej ds. Strategii
i Przeglądu (WGSR) zaprezentowane zostały
doświadczenia Województwa Małopolskiego
w zakresie ograniczania niskiej emisji oraz realizacji projektu LIFE.
C.1. Ekodoradcy
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zebrano 484 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
rozpatrzono 300 wniosków mieszkańców lub
podmiotów o dofinansowanie,
podpisano 909 umów z mieszkańcami lub
podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 79
takich umów.
Ekodoradcy zajmowali się również przygotowaniem i weryfikacją dokumentów strategicznych (np. Regulamin Przyznawania Dotacji na
wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Świątniki
Górne, Aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło dla gminy Dąbrowa Tarnowska", Projekt Założeń w energię elektryczną,
ciepło oraz paliwa gazowe dla Gminy Podegrodzie na lata 2017–2032). Zweryfikowano
łącznie 3 dokumenty.
Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali
dane o 1 026 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji
W dniu 28 maja Małopolscy ekodoradcy
uczestniczyli w warsztatach, które odbyły się
w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. Wizyta w spalarni została
połączona z warsztatami edukacyjnymi w zakresie ochrony powietrza oraz rozliczania poddziałania 4.4.1, 4.4.2 i 4.4.3 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (4 Oś priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja
emisji zanieczyszczeń do powietrza).

Ekodoradcy udzielali porad i pomocy mieszkańcom w wymiarze:
7 331 osób przyjętych w biurze,
1 479 w trakcie wizyt w terenie i na spotkaniach,
6 132 telefonicznie,
329 pisemnie lub mailowo.
Przeprowadzili 24 kontrole u mieszkańców
w zakresie spalania odpadów, w żadnym przypadku nie stwierdzono naruszenia przepisów.
W maju Ekodoradcy nie przeprowadzali badań
kamerą termowizyjną.
Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie
ankiet od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie:

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych
na paliwa stałe, spełniających wymagania
ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej
www.powietrze.malopolska.pl, została zaktualizowana o 7 nowych urządzeń grzewczych
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i obejmuje łącznie 158 kotły i ogrzewacze pomieszczeń.
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 279 kontroli przedwykonawczych oraz 124 kontrole powykonawczych,
Rozpatrzyli 163 wniosków mieszkańców
i przygotowali dokumenty, dzięki którym zawartych zostało 289 umów o dotację,
Rozliczyli 21 umów dotacyjnych,
Przeprowadzono 186 ankiet dotyczących
termomodernizacji budynków.

E.2.
Lokalne
działania
informacyjno–
edukacyjne w zakresie ochrony powietrza
W dniach od 21 do 25 maja w ramach europejskiego Zielonego Tygodnia (Green Week)
ekodoradcy przeprowadzili zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży w lokalnych szkołach.
Podczas zajęć poruszono tematykę dotyczącą
stanu jakości powietrze w gminie, przyczynach
zanieczyszczeń oraz o sposobach walki z nimi.
Ekodoradcy opowiedzieli również o swoich doświadczeniach w pracy w międzynarodowym
projekcie.

Ekodoradcy w gminach przygotowali i dystrybuowali materiały edukacyjne:
 przygotowali 5 773 ulotek i broszur oraz 432
plakaty,
 rozdystrybuowali 10 354 ulotek i broszur
oraz 263 plakaty,
 przygotowali 614 i rozdystrybuowali 2 445
innych materiałów edukacyjnych (przypinki
i karty pracy dla dzieci, roll-up, książki, puzzle, przybory szkolne).







W dniu 20 maja przedstawiciele UMWM
uczestniczyli w Małopolskich Dniach Rodziny.
Podczas ekologicznego pikniku rodzinnego
zorganizowano quizy i konkursy dla dzieci
i młodzieży z zakresu ochrony powietrza, zapoznano mieszkańców Małopolski z działaniem kamery termowizyjnej, rozdystrybuowano
materiały informacyjno–edukacyjne, a także
wręczono zestawy oszczędności energii.

Ekodoradcy organizowali spotkania i wydarzenia:
13 konkursów dla dzieci/młodzieży, w których uczestniczyło 587 osób,
26 spotkań z mieszkańcami, w których wzięło udział 785 osób,
32 spotkania z lokalnymi liderami (Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia na rzecz
efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii, przedstawicielami
Małopolskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Odpadami, przedstawicielami WIOŚ w Krakowie, dyrektorami szkół, lekarzami, sołtysami) z łącznie 127 osobami,
zorganizowanie 33 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło łącznie 11 607 osób (głównie w ramach: Zielonego Tygodnia, pikników ekologicznych, wydarzeń sportowo–rekreacyjno–
rozrywkowych, spektakli ekologicznych).

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń
z innymi projektami
W dniach 10 i 22 maja odbyły się spotkania
komitetu sterującego projektu “Laboratorium
Skawina”, którego celem jest wdrożenie i przetestowanie pilotażu innowacyjnego instrumentu w postaci termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Województwo Małopolskie włącza się do projektu z głosem doradczym.
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W 11 maja odbyło się spotkanie z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej bułgarskiego
Programu Operacyjnego Środowisko 2014–
2020, na którym przedstawiono działania podejmowane przez Województwo Małopolskie
w celu poprawy jakości powietrza (m.in.
uchwały antysmogowe, Regionalny Program
Operacyjny).
W dniach 23–25 maja 2018 w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie
podczas 56 sesji Grupy Roboczej ds. Strategii
i Przeglądu (WGSR) zaprezentowane zostały
doświadczenia Województwa Małopolskiego
w zakresie ograniczania niskiej emisji oraz realizacji projektu LIFE.
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28 maja przedstawiciele Województwa Małopolskiego wzięli udział w warsztatach, których
celem jest wypracowanie założeń nowego Krajowego Programu Ochrony Powietrza oraz
ogólnopolskiej bazy inwentaryzacji ogrzewania
budynków.
30 maja przedstawiciel Małopolski wziął udział
w warsztatach organizowanych przez inicjatywę Climate KIC.
E.4. Promocja realizacji projektu
Województwo Małopolskie z okazji Green
Week 2018 przygotowało biuletyn informacyjny, którego celem jest promowanie dobrych
praktyk, doświadczeń oraz rezultatów projektu,
w szczególności idei zatrudniania ekodoradców przez lokalne samorządy. Biuletyn został
rozesłany do około 3 tys. samorządów w Polsce szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.

W dniu 24 maja Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zorganizował konferencję
poświęconą kontroli przestrzegania uchwał antysmogowych. W konferencji wzięli udział
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego, natomiast Ekodoradca przedstawił realia i możliwości prowadzenia kontroli palenisk.
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Ekodoradcy w gminach przygotowali lub wzięli
udział w informacjach medialnych związanych
z projektem:
15 artykułów w prasie,
164 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach,
40 audycji radiowych lub TV,
20 razy wykorzystano inne media (np. funpage na stronie Facebook).
Informacje dotyczyły m.in. programu pożyczkowego JAWOR, stanu jakości powietrza,
prowadzonych działaniach w zakresie ochrony
powietrza, możliwości pozyskania środków na
wymianę pieców.
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