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I. PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH WY-
DARZEŃ 

o realizacja Projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA 
rozpoczęła się 1 stycznia br. Małopolska jest je-
dynym regionem realizującym 2 projekty zinte-
growane LIFE (pierwszym projektem jest LIFE-

IP „Małopolska w zdrowej atmosferze”); 
o do końca września br. utworzona została sieć 

doradców ds. klimatu i środowiska w 21 Mało-
polskich powiatach, pełniących funkcje lokal-
nych centrów kompetencji; 2 doradców dla biz-
nesu zatrudnionych zostało w Małopolskim 
Centrum Przedsiębiorczości; 

o 12 lipca odbyła się konferencja prasowa i spo-

tkanie inaugurujące rozpoczęcie Projektu. 
W spotkaniu uczestniczyli zarówno Partnerzy 

Projektu, jak również przedstawiciele KE i pol-
skiej strony rządowej. 

C.1. PLAN DZIAŁAŃ DLA KLIMATU I ENERGII  

Województwo śląskie przystąpiło do analizy zmian 
klimatu na Śląsku. Analiza ma być podstawą do 
opracowania dedykowanego Planu Działań dla Kli-

matu dla województwa śląskiego.  

C.4. SYSTEM DORADCÓW DS. KLIAMTU I ŚRO-
DOWISKA 

Do końca września w 21 Małopolskich powiatach 
zatrudnieni zostali doradcy ds. klimatu i środowiska. 
Wszystkie informacje nt. doradców dostępne na 

stronie Projektu: www.klimat.ekomalopolska.pl/do-

radcy-dla-klimatu-i-energii/.  

Od stycznia doradcy ds. klimatu i środowiska: 

o byli zaangażowani w:  
 przygotowanie projektów o dofinansowanie 

do instytucji finansujących. Przygotowali 1 

Projekt na łączna kwotę 2,5 mln zł.  
 przygotowali i złożyli 536 wniosków o dofi-

nansowanie dla mieszkańców i podmiotów 
gospodarczych; 

o zorganizowali 2 spotkania z gminami (z powiatu 

suskiego i limanowskiego), w których uczestni-

czyło ok. 30 osób; 

o udzielili ponad 2,5 tys. porad z zakresu OZE; 

o wprowadzili 668 źródeł ogrzewania lub instala-
cji odnawialnych źródeł energii do CEEB; 

o zidentyfikowali 6 budynków użyteczności pu-
blicznej w celu poprawy ich efektywności ener-
getycznej; 

o zweryfikowali 3 dokumenty strategiczne (Pro-

gramy Ochrony Środowiska dla powiatu nowo-

sądeckiego, POŚ dla gminy Łabowa, Program 
Rozwoju Powiatu suskiego na lata 2020-2030). 

 

o 2 doradców dla biznesu zatrudnionych zostało 
w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości; 

C.5. CENTRUM KOMPETENCJI 

Warsztaty i spotkania 

o w dniu 25 stycznia miało miejsce pierwsze spo-

tkanie dla Partnerów Projektu. Podczas spotka-

nia omówione zostały kwestie dotyczące za-
warcia umów partnerskich, zatrudnienie dorad-
ców ds. klimatu i środowiska oraz szkoleń dla 
nich. Wyjaśnione zostały również kwestie kwa-

lifikowalności kosztów oraz budżetu Projektu. 
W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób; 

o 23 lipca 2021 r. odbyło się pierwsze  spotkanie 
zespołu zarządzającego UMWM z doradcami 

ds. klimatu i środowiska zatrudnionymi w po-
wiatach. Spotkanie miało charakter wprowa-
dzający. W trakcie spotkania przedstawione zo-

stały cele i założenia Projektu oraz plan współ-
pracy na kolejne miesiące;  

o w dniach 12-13 sierpnia, 19-20 sierpnia oraz 27 

i 29 września miały miejsce dwudniowe cykle 
spotkań w zakresie technicznych i finansowych 

aspektów realizacji Projektu. W spotkaniu 

uczestniczyli doradcy ds. klimatu i środowiska, 

jak również osoby odpowiedzialne za finan-

sową realizacje Projektu po stronie Starost po-
wiatowych;  
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o w dniach 30-31 sierpnia w Dobczycach odbyły 
się dwudniowe warsztaty dla doradców ds. kli-
matu i środowiska. Celem warsztatów było 
przygotowanie merytoryczne doradców do 
działań, które będą podejmować w Projekcie. 

W trakcie spotkania rozmawiano nt. odnawial-

nych źródeł energii, dostępnych programów do-
finansowań do tego typu inwestycji oraz przy-

czyn i skutków postępujących zmian klimatu; 

 

 

 od stycznia do września Zespół Zarządzający 

(ZZ) uczestniczył w 15 spotkaniach indywidual-

nych z Partnerami Projektu (AGH, Śląsk, MRiT, 
ECCP, powiaty). Podczas spotkań rozmawiano 

o działaniach poszczególnych Partnerów 

w Projekcie; 

Współpraca i dobre praktyki 

o 8 stycznia podpisane zostało porozumienie 
o współpracy przy realizacji Projektu z Orlen 

Południe (https://www.malopolska.pl/aktual-

nosci/srodowisko/orlen-poludnie-i-urzad-mar-

szalkowski-wojewodztwa-malopolskiego-dzia-

laja-wspolnie-na-rzecz-klimatu), a 23 lutego 

z Grupą Azoty (https://www.malopolska.pl/aktu-

alnosci/srodowisko/grupa-azoty-i-wojewodz-

two-malopolskie-lacza-sily-dla-ekologicznej-

malopolski). Podpisane porozumienia zakła-
dają współpracę zarówno przy Projekcie, jak 
również przy wdrażaniu projektów pilotażowych 

na rzecz ochrony powietrza i klimatu; 

 

 

o 6 lipca zorganizowano pierwsze spotkanie po-

święcone dobrym praktykom w zakresie kla-
strów energii i spółdzielni energetycznych. 
W spotkaniu online uczestniczyło ponad 100 
przedstawicieli małopolskich gmin i powiatów. 
Jednym z głównych celów spotkania była dys-

kusja nad szansami i barierami rozwoju kla-

strów energii w Małopolsce. Spotkanie zainicjo-

wało cykl spotkań, które odbędą się w paździer-
niku i listopadzie br.; 

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/orlen-poludnie-i-urzad-marszalkowski-wojewodztwa-malopolskiego-dzialaja-wspolnie-na-rzecz-klimatu
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/orlen-poludnie-i-urzad-marszalkowski-wojewodztwa-malopolskiego-dzialaja-wspolnie-na-rzecz-klimatu
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/orlen-poludnie-i-urzad-marszalkowski-wojewodztwa-malopolskiego-dzialaja-wspolnie-na-rzecz-klimatu
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/orlen-poludnie-i-urzad-marszalkowski-wojewodztwa-malopolskiego-dzialaja-wspolnie-na-rzecz-klimatu
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/grupa-azoty-i-wojewodztwo-malopolskie-lacza-sily-dla-ekologicznej-malopolski
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/grupa-azoty-i-wojewodztwo-malopolskie-lacza-sily-dla-ekologicznej-malopolski
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/grupa-azoty-i-wojewodztwo-malopolskie-lacza-sily-dla-ekologicznej-malopolski
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/grupa-azoty-i-wojewodztwo-malopolskie-lacza-sily-dla-ekologicznej-malopolski
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o od stycznia do września (22-23.02, 14-15.04, 

23.04, 28.09) odbyło się 6 spotkań z ekspertami 

inicjatywy START Platformy Regionów Węglo-
wych w Transformacji. W ramach realizacji Pro-

jektu pomocy technicznej wypracowane zostały 
dobre praktyki we wdrażaniu projektów, które 
mogą złagodzić negatywne skutki środowisko-
wej, społecznej i gospodarczej transformacji 

energetycznej Małopolski Zachodniej;   

 

o we wrześniu Akademia Górniczo-Hutnicza uru-

chomiła procedurę naboru na studia podyplo-
mowe dla doradców ds. klimatu i środowiska. 
Studia rozpoczną się w listopadzie br.  

E.2. LOKALNE KAMPANIE INFORMACYJNO-

EDUKACYJNE  

Doradcy ds. klimatu i środowiska: 
o przygotowali 750 materiałów edukacyjno-infor-

macyjnych, które zostały rozdystrybuowali pod-
czas wydarzeń plenarnych (w tym Wielkiej Lek-

cji Ekologii w Gminie Miejskiej Kraków oraz 

Ekostrefa w powiecie gorlickim); 

o zorganizowali 4 spotkania z lokalnymi liderami 

(księża, leśnicy, dyrektorzy szkół), w których 
uczestniczyło 12 osób oraz 1 wydarzenie zwią-
zane z ochrona klimatu (Wielka Lekcja Ekologii 

w Gminie Miejskiej Kraków), w której uczestni-
czyło ponad 2,5 tys. osób; 

o uczestniczyli w 3 innych wydarzeniach (Eko-

strefa w powiecie gorlickim, sprzątanie świata 
w powicie miechowskim, sadzenie drzew) 

w których uczestniczyło ponad 700 osób;  

o przygotowali 2 artykuły w prasie oraz 34 w in-

ternecie (o zasięgu blisko 13 tys. odbiorców). 

Artykuły i posty dotyczyły założeń i działań po-
wiatów w Projekcie; 

E.3. TWORZENIE SIECI WYMIANY DOŚWIAD-
CZEŃ  

o w daniach 24 i 25 lutego przedstawiciele ZZ 

uczestniczyli w spotkaniu Integrated Projects 

Welcome Meeting, zorganizowanym dla no-

wych Projektów LIFE. Podczas spotkania Kie-
rownik Projektu przestawił cele, założenia oraz 
działania Projektu; 

o w dniach 1-3 września br. w Krynicy-Zdroju od-

była się międzynarodowa konferencja CYBER-

SEC CEE Regions&Cities. W ramach realizacji 

projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA zorgani-
zowane zostały 2 panele dyskusyjne: Europej-
ski Zielony Ład – cele i wyzwania, jak je włączyć 
do regionalnej polityki klimatycznej? oraz Fun-

dusz Sprawiedliwej Transformacji – narzędzie 
do złagodzenia negatywnych skutków transfor-
macji energetycznej; 

 

o 12 kwietnia zorganizowane zostały warsztaty 

dla przedstawicieli gmin i powiatów Małopolski 
Zachodniej, poświęcone dobrym przykładom 
projektów z regionów, które przeszły lub prze-
chodzą transformację energetyczną. W warsz-

tatach wzięli udział zarówno unijni eksperci 
START, jak również przedstawiciele DG ENER 

i DG REGIO;  
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o przedstawiciele Zespołu Zarządzającego (ZZ) 

uczestniczyli w spotkaniach z Regionem Wiel-

kopolski Wschodniej oraz Metropolią Gdańsk-

Gdynia-Sopot w celu wymiany doświadczeń 

związanych z aplikacją o dofinansowanie Pro-

jektu LIFE; 

o przedstawiciele ZZ od października 2020 

uczestniczą w pracach Zespołu Zadaniowego 
ds. terytorialnego planu sprawiedliwej transfor-

macji oraz w przygotowaniu Małopolskiego Te-

rytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji; 

E.4. PROMOCJA PROJEKTU  

o w dniach 23-24 marca w ramach Konferencji 

RoundBaltic - I Krajowy Okrągły Stół dot. Fi-
nansowania E w Polsce, Projekt i jego działa 
zostały przedstawione, jako dobra praktyka 

stosowana przez Województwo małopolskie; 

 

o w dniu 26 marca podczas EU Industry Days 

2021 cele i założenia Projektu zostały przedsta-
wione w ramach panelu „Małopolska w obliczu 

wyzwań neutralności klimatycznej z perspek-

tywy regionu i przedsiębiorców”; 
o w dniu 29 marca cele i założenia Projektu oraz 

działania podejmowane w zakresie klimatu 

przedstawiono na 2nd Online International Con-

ference on Environmental Sustainability and 

Climate Change. Wspólna prezentacje przygo-
towali przedstawiciele UMWM i AGH;   

o w dnu 16 kwietnia Wicemarszałek Tomasz Ury-

nowicz w POLSAT News przedstawił korzyści 
dla Małopolan wynikające z realizacji Projektu 

(https://www.youtube.com/wa-

tch?v=GK57VyfE0Ck);  

o w dniach 21-23 kwietnia założenia Projektu 
przedstawiono podczas Togetair – szczyt kli-

matyczny; 

o cele i założenia projektu przedstawiono również 
na: Radzie EKOMAŁOPOLSKA (4 maja), Woje-

wódzkiej Radzie Dialogu Społecznego (11 

maja) oraz Grupie Roboczej ds. Sprawiedliwej 

Transformacji (14 kwietnia); 

o 30 czerwca uruchomiona została stronę inter-
netowa (www.klimat.ekomalopolska.pl) oraz 

media społecznościowe Projektu (www.face-

book.com/EkoMalopolskadlaKlimatu, www.in-

stagram.com/ekomalopolska_dla_klimatu/ oraz 

www.twitter.com/LIFE_Malopolska). Od 13 

sierpnia br. projekt posiada swój kanał na You-
Tube (www.youtube.com/chan-

nel/UC0OB1b5ri2xROgerE3pJ3TQ). Strona 

przez ostatnie 3 miesiące została wyświetlona 
przez 1,4 tys. odbiorców, natomiast zasięg 
wszystkich postów w mediach społecznościo-
wych to blisko 60 tys. odbiorców.  

 

o w dnu 30 czerwca działania na rzecz klimatu 
podejmowane w ramach Projektu zostały 
przedstawione podczas pierwszego Kongresu 

finansowego w Sopocie; 

o w dniu 12 lipca w Kinie Kijów w Krakowie miała 
miejsce pierwsza oficjalna konferencja pra-

sową. Podczas wydarzenia przedstawiono za-

łożenia, działania i Partnerów Projektu oraz ko-

rzyści płynące z jego realizacji dla Małopolan; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GK57VyfE0Ck
https://www.youtube.com/watch?v=GK57VyfE0Ck
http://www.klimat.ekomalopolska.pl/
http://www.facebook.com/EkoMalopolskadlaKlimatu
http://www.facebook.com/EkoMalopolskadlaKlimatu
http://www.instagram.com/ekomalopolska_dla_klimatu/
http://www.instagram.com/ekomalopolska_dla_klimatu/
http://www.twitter.com/LIFE_Malopolska
http://www.youtube.com/channel/UC0OB1b5ri2xROgerE3pJ3TQ
http://www.youtube.com/channel/UC0OB1b5ri2xROgerE3pJ3TQ
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o za pomocą mediów społecznościowych pro-
jektu (www.facebook.com/EkoMalopolskadla-

Klimatu i www.instagram.com/ekomalopol-

ska_dla_klimatu/) przeprowadzona została ak-
cja „Poznaj swojego Doradcę” polegające na 
zaprezentowaniu doradców zatrudnionych 

w poszczególnych Starostwach powiatowych; 

 

F.1. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 

o 12 lipca Kinie Kijów w Krakowie dokonano ofi-

cjalnego otwarcia realizacji Projektu. W spotka-

niu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich 

Partnerów Projektu oraz podmiotów wspierają-
cych – Komisji Europejskiej (Christian Strasser, 

kierownik Wydziału ds. programu LIFE w Euro-
pejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, In-

frastruktury i Środowiska) i polskiego rządu (Wi-

ceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, 
Pracy i Technologii – Jarosław Gowin oraz Pod-

sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Śro-
dowiska – Adam Guibourgé-Czetwertyński). Na 

zakończenie spotkania zainicjowane zostało 
pierwsze z działań promocyjnych – akcja pod 

hasłem #drzewodlaklimatu. Wszyscy Partnerzy 

Projektu otrzymali symboliczne dęby, które po-
sadzili przy swoich siedzibach. Ich wzrost bę-
dzie obserwowany przez 10 lat realizacji Pro-

jektu. Akcja ta jest kontynuowana przez dorad-

ców ds. klimatu i środowiska wśród małopol-
skich gmin (w ramach działania E2); 

 

 

o w dniach 27-28 maja miała miejsce I wizyta mo-

nitorująca realizację Projektu. W spotkaniu 

z Monitorami Projektu uczestniczył Zespół Za-
rządzający.  

 

 

Dokument powstał jako realizacja działania F1 pro-
jektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regio-
nalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla wo-

jewództwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALO-

POLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowa-

nego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej 
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Podsumowanie przedstawia 

wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska 
nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentu-
alne wykorzystanie zawartych w nim informacji. 

http://www.facebook.com/EkoMalopolskadlaKlimatu
http://www.facebook.com/EkoMalopolskadlaKlimatu

