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Najważniejsze wydarzenia

I.


W dniu 13 lipca przesłano do EASME sprawozdanie techniczne i finansowe z realizacji
I fazy projektu LIFE-IP MALOPOLSKA.



W dniu 8 lipca w Dobczycach odbyła się druga
w tym roku impreza biegowa skierowana do
najmłodszych Małopolan pod hasłem „Biegiem
po czyste powietrze”. W biegach wzięło udział
blisko 170 dzieci.



Ekodoradcy zorganizowali pikniki ekologiczne
z udziałem blisko 28 tys. mieszkańców – największe wydarzenia miały miejsce w gminie
Mszana Dolna (15,5 tys.), w Krakowie (6 tys.),
Kamionce Wielkiej (1,5 tys.) i Radziemicach
(1,5 tys.).

C.1. Ekodoradcy









Ekodoradcy udzielali porad i pomocy mieszkańcom w wymiarze:
6 733 osób przyjętych w biurze,
1 473 w trakcie wizyt w terenie i na spotkaniach,
6 131 telefonicznie,
361 pisemnie lub mailowo.

C.2. Centrum Kompetencji


Przedstawiciele KAPE w lipcu przeprowadzili
audyty energetyczne budynków osób dotkniętych ubóstwem energetycznym w gminie Skawina.



Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych
na paliwa stałe, spełniających wymagania
ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej
www.powietrze.malopolska.pl, została zaktualizowana o 18 nowych urządzeń grzewczych
i obejmuje łącznie 186 kotły i ogrzewacze pomieszczeń.



W ramach infolinii prowadzonej przez UMWM
udzielono odpowiedzi na ok. 10 zgłoszeń telefonicznych.

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




Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie
ankiet od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie:
 zebrano 504 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 rozpatrzono 396 wniosków mieszkańców lub
podmiotów o dofinansowanie,
 podpisano 1 326 umów z mieszkańcami lub
podmiotami o dofinansowanie i rozliczono
192 takie umowy.



Ekodoradcy zajmowali się również przygotowaniem i weryfikacją dokumentów strategicznych (Projekt założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla Gminy Podegrodzie na lata 2017 - 2032).
Zweryfikowano 1 dokument.



Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali
dane o 367 budynkach w bazie ogrzewania.

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



Przeprowadzili 46 kontroli u mieszkańców
w zakresie spalania odpadów. W 1 przypadku
stwierdzono naruszenia przepisów.
W lipcu Ekodoradcy przeprowadzili badania
kamerą termowizyjną w 1 budynku użyteczności publicznej i 1 prywatnym – w gminach:
Czernichów i Dąbrowa Tarnowska.
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Przeprowadzili 156 kontroli przedwykonawczych oraz 122 kontrole powykonawcze,
Rozpatrzyli 131 wniosków mieszkańców
i przygotowali dokumenty, dzięki którym zawartych zostało 304 umów o dotację,
Rozliczyli 141 umów dotacyjnych,
Przeprowadzono 213 ankiet dotyczących
termomodernizacji budynków.

E.1. Regionalna kampania medialna na rzecz
czystego powietrza


W dniu 8 lipca w Dobczycach odbyła się druga
w tym roku impreza biegowa skierowana do
najmłodszych Małopolan pod hasłem „Biegiem
po czyste powietrze”, w której uczestniczyło
blisko 170 dzieci. Celem biegów była promocja
aktywności na świeżym powietrzu wśród
mieszkańców Małopolski.
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W dniu 23 lipca odbyło 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.



25 lipca przedstawiciele UMWM uczestniczyli
w spotkaniu z firmą IIMAP, działającą na zlecenie Ministerstwa Energii. Spotkanie dotyczyło ewaluacji projektu dot. doradców energetycznych WFOŚiGW i NFOŚiGW (ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020). Na
spotkaniu poruszano tematy dotyczące uzupełniania się projektów tj. działalności Ekodoradców w ramach projektu zintegrowanego LIFE oraz doradców energetycznych WFOŚiGW
i NFOŚiGW.



KAS opracował plakaty o tematyce antysmogowej dla innych województw.

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


Ekodoradcy w gminach przygotowali i rozdystrybuowali materiały edukacyjne:
 Przygotowali 6 031 ulotek i broszur oraz 97
plakatów,
 rozdystrybuowali 7 200 ulotek i broszur oraz
180 plakatów,
 przygotowali 3 837 i rozdystrybuowali 1 804
innych materiałów edukacyjnych (karty pracy
dla dzieci, przypinki, długopisy, kubki, plakietki o tematyce EKO, książki oraz opaski
odblaskowe).








Ekodoradcy organizowali spotkania i wydarzenia:
40 konkursów dla dzieci/młodzieży, w których uczestniczyło 100 osób,
12 spotkań z mieszkańcami, w których wzięło udział 404 osób,
56 spotkań z lokalnymi liderami (księżmi, policjantami, lokalnymi przedsiębiorcami, sołtysami, radnymi, liderami LGD) z łącznie 227
osobami,
16 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło łącznie
27 978 osób (głównie w ramach Pikników
Ekologicznych).

E.4. Promocja realizacji projektu







E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń
z innymi projektami


W dniach od 2 do 3 lipca podczas międzynarodowych warsztatów na temat zanieczyszczenia powietrza z ogrzewania mieszkań
w ramach programu TAIEX (Technical assistance and Information Exchange) zorganizowanych przez Dyrektoriat DG NEAR Komisji
Europejskiej i Słowackie Ministerstwo Środowiska w Bratysławie, Kierownik projektu zaprezentował działania i efekty realizacji projektu LIFE w Małopolance.
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Ekodoradcy w gminach przygotowali lub wzięli
udział w informacjach medialnych związanych
z projektem:
18 artykułów w prasie,
44 artykułów i postów w Internecie i mediach
społecznościach,
6 audycji radiowych lub TV,
7 razy wykorzystano inne media (np. funpage na stronie Facebook, gazetkę ścienną).
Informacje dotyczyły m.in. stanu jakości powietrza, zakazu spalania węgla, możliwości wymiany pieców i termomodernizacji, naborów na
wymianę starych źródeł ciepła, dofinansowania
w ramach programu PONE, edukacji ekologicznej w przedszkolach.

F.1. Zarządzanie projektem


W dniu 13 lipca do EASME zostało przesłane
sprawozdanie techniczne i finansowe z realizacji I fazy projektu.
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