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I. PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH WY-
DARZEŃ 

o 19 listopada rozpoczęły się studia podyplo-
mowe dla doradców ds. klimatu środowiska 

i pracowników powiatów. Studia zostały zorga-
nizowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą 
w Krakowie, 

o 24 listopada w Muzeum Armii Krajowej odbyło 
się spotkanie dla doradców ds. klimatu i  środo-
wiska z Ekodoradcami zatrudnionymi w projek-

cie LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze”. 
Celem spotkania była wymiana doświadczeń 
i dobrych praktyk, 

o 29 listopada zakończył się cykl warsztatów po-
święcony prawnym aspektom tworzenia kla-
strów energii i społeczności energetycznych, 

o podpisane zostało porozumienie o współpracy 
przy realizacji Projektu w powiecie myślenickim. 

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

W listopadzie doradcy ds. klimatu i środowiska za-

trudnieni w 21 małopolskich powiatach: 

o przygotowali i złożyli 3 wnioski o  dofinansowa-

nie dla mieszkańców i  podmiotów gospodar-
czych na łączną kwotę prawie 30 tys. zł. Wnio-
ski dotyczyły programu „Czyste powietrze”,  

o podpisano 49 umów z mieszkańcami lub pod-

miotami gospodarczymi oraz rozliczono 56 

umów (dotacja celowa Urzędu Miasta Nowy 
Sącz, „Powiat bez Smogu” powiatu krakow-
skiego), 

 

o zorganizowali 6 spotkań z gminami (z powiatu 

olkuskiego, myślenickiego i limanowskiego) 
oraz 5 spotkań w powiatach (powiat brzeski, no-

wotarski i  myślenicki), w których łącznie 
uczestniczyło ok. 160 osób. Podczas spotkań 
rozmawiano o  głównych założeniach i celach 

Projektu, jego promowaniu wśród mieszkańców 
oraz możliwych kierunkach i formach współ-
pracy w zakresie jego realizacji. Ponadto w po-

wiecie myślenickim podpisano porozumienie 
o  współpracy pomiędzy Starostami, Wójtami i 
Burmistrzami w dążeniu do realizacji celów Pro-

jektu,   

o zorganizowali 5 spotkań z lokalnymi liderami, 
m.in.: Ochotniczą Strażą Pożarną, Pełnomocni-
kiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki 

Senioralnej, związkiem pszczelarzy, czy Dyrek-
cją Szkół  (miasto Kraków, Nowy Sącz, powiat, 
myślenicki i olkuski), w których uczestniczyło 
blisko 50 osób, 

o udzielili 639 porad w zakresie CEEB, progra-

mów: „Czyste Powietrze”, „Mój prąd”, „Moja 
woda”, „Agroenergia”, czy „Moje ciepło” oraz 
dotacji na instalację OZE i wymianę źródła cie-
pła, głównie właścicielom budynków jedno- lub 

wielorodzinnych i rolnikom, 

o wprowadzili 128 źródeł ogrzewania lub instala-
cji odnawialnych źródeł energii do CEEB, 

o zweryfikowali 1 dokument strategiczny (Pro-

gramu Ochrony Środowiska dla Gminy Stary 
Sącz na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 
2030), 

o zorganizowali 2 spotkania w szkołach, w któ-
rych uczestniczyło ok. 70 uczniów (powiat no-
wotarski). Na spotkaniach przedstawiona zo-

stała tematyka segregacji odpadów oraz prze-

kazane zostały kosze do segregacji odpadów.  

 

 

Doradcy dla biznesu z Małopolskiego Centrum 

Przedsiębiorczości:  

o w dniu 24 listopada zorganizowali warsztaty on-

line z zakresu fotowoltaiki dla małopolskich 
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przedsiębiorców z sektora MŚP. W warszta-

tach uczestniczyło 28 przedsiębiorców, 

o przeprowadzili 8 konsultacji dla przedsiębior-
ców, w zakresie: dofinansowania do instalacji 

PV, wymiany źródeł ogrzewania oraz wsparcia 
dla rolników – program „Agroenergia”.  

C.5. CENTRUM KOMPETENCJI 

o W dniu 4 listopada wspólnie z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie zorganizowano webina-

rium poświęcone programowi „Agroenergia”. 
Podczas spotkania przedstawione zostały za-
sady naboru, wymagania stawiane potencjal-

nym beneficjentom oraz rodzaje przedsięwzięć  
objętych dofinansowaniem w raz z zasadami 

kwalifikowalności kosztów. W webinarium 
uczestniczyło 118 osób.      

 

o 15 listopada zorganizowano spotkanie z przed-

stawicielami Komisji Europejskiej. Tematem 

webinarium były założenia europejskiego paktu 
klimatycznego. Podczas spotkania poruszono 

kwestie zaangażowania społeczeństwa obywa-

telskiego oraz rynków energetycznych. W spo-
tkaniu udział wzięło 43 przedstawicieli małopol-
skich powiatów i gmin.  

 

o 19 listopada doradcy ds. klimatu i środowiska 
i pracownicy powiatów rozpoczęli studia pody-
plomowe na kierunku „Adaptacja do zmian kli-
matu”. Studia podyplomowe zorganizowane zo-

stały przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Kra-

kowie. Studia trwać będą dwa semestry i  za-
kończą się w październiku 2022.  

 

o W dniu 24 listopada odbyło się kolejne spotka-

nie w zakresie technicznych i finansowych 

aspektów realizacji Projektu. Podczas spotka-
nia Ekodoradcy zatrudnieni w gminach w ra-

mach projektu LIFE „Małopolska w zdrowej at-

mosferze”, podzielili się swoimi doświadcze-
niami z realizacji Projektu LIFE. W trakcie spo-

tkania przedstawione zostały również dotych-
czasowe działania podjęte przez doradców ds. 

klimatu i środowiska oraz plany na przyszły rok.    
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o 29 listopada odbyły się konsultacje indywidu-

alne, w ramach cyklu wykładów eksperckich do-
tyczących prawnych aspektów utworzenia kla-
strów energii i spółdzielni energetycznych. 
Przedstawiciele jednostek samorządu teryto-
rialnego podczas spotkania mieli możliwość 
konsultacji swoich planów dot. utworzenia kla-

strów energii z kancelarią prawną.  
 W listopadzie Zespół Zarządzający (ZZ) uczest-

niczył w 2 spotkaniach indywidualnych z Part-

nerem Projektu Akademią Górniczo-Hutniczą. 
Podczas spotkań rozmawiano o  działaniach 

AGH oraz kwestiach rozliczenia wydatków. 

E.2. LOKALNE KAMPANIE INFORMACYJNO-

EDUKACYJNE  

Doradcy ds. klimatu i środowiska: 
o rozdystrybuowali  ponad 760 materiałów eduka-

cyjno-informacyjnych, 

o przygotowali 18 artykułów w Internecie oraz 
21  postów w mediach społecznościowych 
(o zasięgu prawie 20 tysięcy odbiorców). Arty-
kuły i posty dotyczyły działań powiatów w Pro-

jekcie oraz głównych założeń Projektu; 
o zorganizowano 1 wydarzenie związane 

z ochroną klimatu – akcja edukacyjno-informa-

cyjna związana z „Dniem czystego Powietrza” 
(w powiecie proszowickim).  

o w dniu  15 listopada Miasto Kraków rozpoczęło 
realizację kampanii edukacyjno-informacyjnej 

pod nazwą „Zmiany klimatu od podstaw”. Doce-

lowo kampania obejmie wszystkie Centra Ak-

tywności Seniora zlokalizowane w Krakowie. 

W listopadzie odbyły się 2 z ok. 40 spotkań.   
o W listopadzie w powiecie brzeskim zorganizo-

wano kampanię „drzewo dla klimatu”. W akcję 

sadzenia drzew włączyły się szkoły z terenu po-

wiatu, a ok. 1000 uczestników wysłuchało pre-

lekcji o roli drzew w środowisku naturalnym.  

o 17 listopada odbyły się drugie z cyklu zajęć 
online dla uczniów szkół technicznych, zrealizo-
wane przy wykorzystaniu Małopolskiej Chmury 
Edukacyjnej. Zajęcia pn. „Zostań klimatycznym 
bohaterem – podejmij działania dla klimatu 
w swoim gospodarstwie domowym!” przepro-
wadziła Pani Joanna Mieszkowicz – założy-
cielka i prezes fundacji Aeris Futuro. W zaję-
ciach uczestniczyło 13 szkół ponadpodstawo-

wych (tj. ok  180 uczniów).  

 

E.3. TWORZENIE SIECI WYMIANY DOŚWIAD-
CZEŃ 

o Przedstawiciel UMWM uczestniczył w Just 

Transition Platform Meeting – Coal Regions Vir-

tual week and Carbon-intensive Regions. 

W trakcie spotkania przedstawione zostały do-
świadczenia Małopolski dot. procesu transfor-
macji energetycznej. 

 

E.4. PROMOCJA PROJEKTU  

o w listopadzie  strona internetowa Projektu 

(https://www.klimat.ekomalopolska.pl/) została 
wyświetlona przez 1,9 tys. odbiorców; opubliko-

wane w mediach społecznościowych 

https://www.klimat.ekomalopolska.pl/
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(https://www.facebook.com/EkoMalopolskadla-

Klimatu/, https://www.instagram.com/ekomalo-

polska_dla_klimatu/, https://twit-

ter.com/life_malopolska) materiały i posty nt. 
działań Projektu dotarły do ponad 5,2 tys. od-

biorców.   

 

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. 

https://www.facebook.com/EkoMalopolskadlaKlimatu/
https://www.facebook.com/EkoMalopolskadlaKlimatu/
https://www.instagram.com/ekomalopolska_dla_klimatu/
https://www.instagram.com/ekomalopolska_dla_klimatu/
https://twitter.com/life_malopolska
https://twitter.com/life_malopolska

