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Najważniejsze wydarzenia

I.


W październiku Małopolscy Ekodoradcy zorganizowali liczne spotkania i wydarzenia edukacyjne,
w których uczestniczyło blisko 12 tys. mieszkańców. Największe wydarzenia miały miejsce w gminie Miasto Kraków (2,5 tys.), Wolbrom (1,5 tys.),
Koniusza (0,7 tys.) Czernichów (0,5 tys.) i Rabka
Zdrój (0,4 tys.). Dodatkowo Ekodoradcy przygotowali ponad 110 tys. materiałów informcyjno-edukacyjnych o tematyce ochrony powietrza i rozdystrybuowali blisko 18 tys. z nich. Najwięcej w Krakowie,
Świątnikach Górnych, Bolesławiu, Wolbromiu i Koniuszy. Udzielili również blisko 19 tys. porad mieszkańcom Małopolski.



6 października w Krakowie odbyła się ostatnia w
2018 roku impreza biegowa wchodząca w skład
biegów czystego powietrza rozgrywanych pod hasłem „Małopolska w zdrowej atmosferze – biegiem
po czyste powietrze”. Łącznie w zawodach wzięło
udział 751 osób.



Odbyło się szkolenie dla Ekodoradców dotyczące
ubóstwa energetycznego oraz warsztaty dla gmin
w zakresie przygotowania specyfikacji zakupu odnawialnych źródeł energii.

Zweryfikowano 1 dokument (Aktualizacja PGN
Gminy Ryglice).


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

C.2. Centrum Kompetencji


30 października w siedzibie UMWM odbyło się
szkolenie Krajowej Agencji Poszanowania Energii
(KAPE) dotyczące ubóstwa energetycznego.
W trakcie szkolenia Ekodoradcom zaprezentowano m.in. narzędzia projektu ASSIST, prawa konsumentów na rynku energii i wyboru sprzedawców
oraz nieuczciwe praktyki rynkowe.

Opublikowany został raport z badań niskokosztowych czujników pyłu oraz rekomendacje kryteriów
zakupu takich urządzeń.

C.1. Ekodoradcy







Ekodoradcy udzielali porad i pomocy mieszkańcom w wymiarze:
9 531 osób przyjętych w biurze,
1 384 w trakcie wizyt w terenie i na spotkaniach,
7 646 telefonicznie,
240 pisemnie lub mailowo.
Przeprowadzili 251 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 5 przypadkach stwierdzono naruszenia przepisów.



W październiku Ekodoradcy nie przeprowadzali
badań kamerą termowizyjną.



Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet
od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie:
 zebrano 560 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 rozpatrzono 520 wniosków mieszkańców lub
podmiotów o dofinansowanie,
 podpisano 734 umów z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 401 takich
umów.



Ekodoradcy zajmowali się również przygotowaniem i weryfikacją dokumentów strategicznych.



Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na
paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl, została zaktualizowana o 9
urządzeń grzewczych i obejmuje łącznie 203 kotły
i ogrzewacze pomieszczeń.



W ramach infolinii prowadzonej przez UMWM
udzielono odpowiedzi na ok. 70 zgłoszeń telefonicznych.

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 14 kontroli przedwykonawczych
oraz 142 kontrole powykonawcze,
rozpatrzyli 30 wniosków mieszkańców i przygotowali dokumenty, dzięki którym zawartych zostało 37 umów o dotację,
rozliczyli 309 umów dotacyjnych,
przeprowadzili 16 ankiet dotyczących termomodernizacji budynków.
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E.1. Regionalna kampania medialna na rzecz czystego powietrza


6 października pod krakowskim Wawelem odbyła
się ostatnia w 2018 roku impreza biegowa wchodząca w skład biegów czystego powietrza, rozgrywanych pod hasłem „Małopolska w zdrowej atmosferze – biegiem po czyste powietrze”. Łącznie w
zawodach wzięło udział 751 osób, w tym 107
dzieci.

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





Na przełomie września i października w blisko
1700 placówkach oświatowych odbyły się warsztaty edukacyjne zorganizowane w związku z przekazaniem do nich oczyszczaczy powietrza. Działania były prowadzone w ramach akcji edukacyjnej z
zakresu ochrony powietrza, której celem jest poprawa jakości powietrza, którym oddychają najmłodsi mieszkańcy Małopolski. W spotkaniach
wzięli udział dzieci i ich rodzice, nauczyciele oraz
przedstawiciele UMWM i Ekodoradcy.
W Kolejach Małopolskich i liniach POLREGIO zostały wyemitowane materiały filmowe dotyczące
ochrony powietrza.



Ekodoradcy w gminach przygotowali i dystrybuowali materiały edukacyjne:
 przygotowali 106 768 ulotek i broszur oraz 73
plakaty,
 rozdystrybuowali 9 918 ulotek i broszur oraz 148
plakatów,
 przygotowali 4 023 i rozdystrybuowali 7 534 innych materiałów edukacyjnych (książki, przypinki
o tematyce ekologicznej i karty pracy dla dzieci,
kredki, opaski odblaskowe, długopisy, balony,
kubki, torby ekologiczne).



Ekodoradcy organizowali spotkania i wydarzenia:
9 konkursów dla dzieci/młodzieży, w których
uczestniczyło 246 osób,
28 spotkań z mieszkańcami, w których wzięło
udział 2 275 osób,
34 spotkań z lokalnymi liderami (dyrektorami
szkół i przedszkoli, pracownikami Straży Miejskiej, członkami stowarzyszenia RAZEM DLA
KULTURY, radnymi, sołtysami, doradcami energetycznymi WFOŚiGW, księżmi) z łącznie 175
osobami,
27 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło łącznie 3 800 osób
(głównie w ramach Wielkiej Lekcji Ekologii, zajęć
edukacyjnych związanych z przekazaniem
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oczyszczaczy powietrza do placówek oświatowych, spotkań dotyczących programu "Czyste
powietrze", wizyty autobusu energetycznego,
spektakli ekologicznych).

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami






11 października Tomasz Pietrusiak, Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska na konferencji
"Jakość powietrza, a efektywność energetyczna –
Małopolska 2018" zorganizowanej przez Politechnikę Krakowską, przedstawił politykę Małopolski w
obszarze projektów proekologicznych.
10 października w Cieszynie odbyła się konferencja w zakresie walki o czyste powietrze w trzech
sąsiadujących ze sobą krajach: Polsce, Czechach
i Słowacji pn.: “Air Quality Management Projects –
Experiences and Ideas”. Konferencja odbyła się w
ramach projektu Air Tritia, którego głównym celem
jest stworzenie efektywnego międzynarodowego
systemu zarządzania jakością powietrza poprzez
rozwój wspólnych baz danych, narzędzi zarządzania i przewidywania oraz strategii jakości powietrza. Podczas konferencji przedstawiciel Województwa Małopolskiego zaprezentował założenia
oraz efekty realizacji projektu LIFE.
26 października odbyło się spotkanie otwierające
cykl warsztatów poświęconych dofinansowaniu do
projektów OZE w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł
energii, Poddziałanie 4.1.1 – Rozwój infrastruktury
produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Podczas
pierwszego spotkania przeprowadzono warsztaty
w zakresie przygotowania specyfiki istotnych warunków zamówienia dla systemów ciepłej wody
użytkowej (pompy ciepła c.w.u. i kolektorów słoneczne), systemów centralnego ogrzewania budynków (pompy ciepła i kotły na biomasę) oraz systemów pozyskiwania energii elektrycznej (panele

fotowoltaiczne). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Liderów Projektów wybranych do otrzymania dofinansowania, Departamentu Funduszy
Europejskich oraz Zespołu Ochrony Powietrza
UMWM.



Krakowski Alarm Smogowy sfinalizował i przekazał
materiały dla grup z Bułgarii do strategii na temat
minimalizacji niskiej emisji tj.: jakości węgla,
uchwały antysmogowej, systemu kontroli wilgotności drewna, wymagań emisyjnych dla kotłów oraz
programów dotacyjnych.

E.4. Promocja realizacji projektu









Ekodoradcy w gminach przygotowali lub wzięli
udział w informacjach medialnych związanych
z projektem:
34 artykułów w prasie,
160 artykułów i postów w Internecie i mediach
społecznościach,
4 audycji radiowych lub TV,
32 razy wykorzystano inne media (np. funpage
Facebook, strony internetowe szkół, gazetki
ścienne, tablice informacyjne).
Informacje dotyczyły m.in. stanu jakości powietrza, dofinansowania w ramach programu PONE
i RPO, działań Ekodoradców, działań gmin w zakresie likwidacji niskiej emisji, programu Czyste
Powietrze, relacji z przekazania oczyszczaczy
powietrza, realizacji programu instalacji odnawialnych źródeł energii ze środków RPO WM).
4 i 5 października w Wiedniu odbyła się kolejna
edycja wydarzenia pt.: “CEE Impact Day”. Przedstawiciel Województwa Małopolskiego, w panelu
“Climate Action: Accelerating Exponential Solutions”, przedstawił problem złej jakości powietrza w
Małopolsce oraz działania projektu LIFE. Celem
panelu było zmobilizowanie wszystkich uczestników do poszukiwania kreatywnych i innowacyjnych
rozwiązań problemów związanych z jakością powietrza oraz postępującymi zmianami klimatu.
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