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Dotychczasowe rezultaty projektu
 Uchwały antysmogowe dla Krakowa i Małopolski – historyczny
krok w zakresie regulacji ograniczających niską emisję w Polsce,
 Mobilizacja działań antysmogowych w innych województwach
w Polsce – uchwały antysmogowe przygotowuje województwo
śląskie, dolnośląskie, mazowieckie,
 Promocja instrumentu finansowego LIFE na poziomie
ogólnopolskim dzięki mocnej medialnej promocji projektu
LIFE Małopolska,
 Podjęcie przez Małopolskę współpracy w zakresie ochrony
powietrza na arenie międzynarodowej – z Czechami i Węgrami,

Dotychczasowe rezultaty projektu
 Prowadzenie listy niskoemisyjnych urządzeń grzewczych
na paliwa stałe, która wyznacza ogólnopolskie standardy
dla najlepszych kotłów i kominków,
 Autorski program studiów podyplomowych, który cieszy się
dużym zainteresowaniem innych potencjalnych słuchaczy,
 Kampania medialna o negatywnych skutkach zanieczyszczenia
powietrza,
 60 Ekodoradców w gminach inicjujących działania i wydarzenia
na szczeblu lokalnym,
 Zacieśnienie współpracy i wymiany doświadczeń między
gminami,

Ekodoradcy

•

Zatrudniono 54 Ekodoradców w gminach
oraz 6 w Krakowie,

•

Wyposażono Ekodoradców w niezbędny
sprzęt komputerowy,

•

Zakupiono 10 zestawów kamer
termowizyjnych dla Ekodoradców
oraz 3 pyłomierze,

•

Rozpoczęto studia podyplomowe dla
Ekodoradców na Wydziale Energetyki
i Paliw AGH we współpracy z PK oraz UJ.

Ekodoradcy
• Odbyły się 4 spotkania szkoleniowe dla Ekodoradców
w zakresie:
a) dofinansowania wymiany kotłów w ramach RPO,
b) PGN i JAWOR przez doradców energetycznych WFOŚiGW,
c) programu PONE przez specjalistów WFOŚiGW.


Przeprowadzono warsztaty szkoleniowe w dniach
13-14 grudnia 2016r. w zakresie:

a) prowadzenia edukacji mieszkańców na szczeblu lokalnym,
b) wpływu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka,

c) przeprowadzania kontroli spalania odpadów.

Ekodoradcy – efekty pracy
W miesiącu lutym 2017 roku Ekodoradcy:
• udzielali porad i pomocy mieszkańcom
w wymiarze:
8 144 osób przyjętych
w biurze, 1 161 w trakcie wizyt w terenie
i na spotkaniach, 5 885 telefonicznie, 561
pisemnie lub mailowo.

• Przeprowadzili 109 kontroli u mieszkańców
w zakresie spalania odpadów, w trakcie
których w 5 przypadkach stwierdzono
naruszenie przepisów.
• Prowadzili badania kamerą termowizyjną
w budynkach publicznych i u mieszkańców.
Łącznie przebadali 143 budynki publiczne
i 461 budynków prywatnych.

Ekodoradcy – efekty pracy
• Ekodoradcy prowadzili również badania
jakości powietrza przy pomocy pyłomierzy w
gminach: Czernichów, Limanowa, Gołcza,
Wolbrom, Wadowice, Gdów, Liszki, Tuchów.
• Dzięki wsparciu ze strony Ekodoradców
gminy
przygotowały
75 wniosków na łączną kwotę 111 mln zł o
dofinansowanie projektów, głównie do
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 20142020 na wymianę starych kotłów na paliwa
stałe.
• Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie
ankiet od mieszkańców i rozpatrywanie
wniosków.

Ekodoradcy – efekty pracy
•

Przekazano materiały edukacyjne do szkół.

•

Podjęto współpracę z lokalnymi parafiami.

•

Przeprowadzono spotkania z nauczycielami,
radnymi, sołtysami, policją, strażą miejską, strażą
pożarną, OSP.

•

Przeprowadzono spotkania edukacyjno-informacyjne
z mieszkańcami gmin.

•

Stworzono strony lub profile dot. informacji
o projekcie LIFE oraz zagadnień związanych
z ochroną powietrza.

Centrum Kompetencji
•

Przygotowano inwentaryzację emisji
zanieczyszczeń oraz opracowania na potrzeby
aktualizacji Programu ochrony powietrza

•

Przygotowano aplikację internetową do
inwentaryzacji ogrzewania budynków dla wszystkich
gmin w Małopolsce

•

Krótkoterminowe prognozowanie jakości powietrza
w Małopolsce - przygotowanie prognozowania
z asymilacją danych pomiarowych z WIOŚ

•

Wykonanie testów porównawczych
niskokosztowych sensorów pyłu
zawieszonego PM10 we współpracy z GIOŚ,
WIOŚ w Krakowie, AGH, KAS i Rabką-Zdrój.

Regionalna kampania medialna na rzecz
czystego powietrza
Kampania medialna pod patronatem Ministra Zdrowia.


emisja spotów w Radiu Kraków, Radiu RDN Małopolska i TVP Kraków,



outdoor (billboardy, reklama mobilna), publikacja reklamy prasowej,
przygotowanie, publikacja oraz kolportaż gazety w miastach
powiatowych, obsługa infolinii,



emisja spotów w pociągach Kolei Małopolskich

Działania Miasta Krakowa

• Przeprowadzono badania struktury floty pojazdów w Krakowie
wraz z przygotowaniem danych o emisji pojazdów.
• Otwarto 2 punkty informacyjne dla mieszkańców Krakowa
(Al. Powstania Warszawskiego i Os. Zgody). Planowane jest
uruchomienie punktu przy ul. Wielickiej.
• Zatrudniono 13 osób do rozpatrywania wniosków i wsparcia
procesu wymiany pieców i kotłowni w Krakowie.

Aktualnie przygotowywane działania

•

Koncepcja usprawnienia systemu kontroli w zakresie
użytkowania kotłów grzewczych i przeprowadzenie szkoleń dla
wszystkich gmin,

•

Wdrażanie środków RPO na wymianę kotłów, rozwój sieci
ciepłowniczych, odnawialne źródła energii,

•

Przygotowanie narzędzia do modelowania wpływu działań
w zakresie emisji komunikacyjnej w Krakowie na jakość
powietrza.

Dziękuję za uwagę!
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