
System wsparcia doradczego (ekodoradcy)

Kompleksowa realizacja 
Programu ochrony powietrza  
dla województwa śląskiego



O projekcie

CELE I ZAKRES

Docelowy plan/strategia:

Wsparcie realizacji 

działań naprawczych 

Programu ochrony 

powietrza

WSZYSTKIE ZAPLANOWANE 

W PROJEKCIE  DZIAŁANIA 

ZOSTAŁY PRZYPISANE 

DO CZTERECH FILARÓW

WDRAŻANIE KLUCZOWYCH DZIAŁAŃ PROJEKTU:

Wsparcie dla władz 

lokalnych

Wzrost świadomości 

ekologicznej

Rozwój know-how, 

narzędzi, metod 

i działań 

demonstracyjnych



Partnerzy

Beneficjent Koordynujący: Województwo Śląskie

Współbeneficjenci Projektu
89 partnerów w tym:  

• 80 gmin województwa śląskiego
• Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 

z siedzibą w Rybniku
• Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
• Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 

z siedzibą w Częstochowie
• Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego 

Województwa Śląskiego  Aglomeracja Beskidzka z siedzibą w Bielsku Białej
• Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu
• Instytut Technologii Paliw i Energii
• Politechnika Śląska
• Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń
• Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA



Działania w projekcie



Działania w projekcie



Zadania ekodoradców

wsparcie 
mieszkańców 

gminy w zakresie 
pozyskiwania 

dotacji do 
wymiany źródła 

ciepła i/lub 
podniesienia 
efektywności 
energetycznej 

budynku

fachowe 
doradztwo
w zakresie 

wymiany źródła 
ciepła 

i podniesienia 
efektywności 
energetycznej 

budynku

prowadzenie 
szeroko 

definiowanej 
edukacji 

mieszkańców
w zakresie 

poprawy jakości 
powietrza

inicjowanie działań 
i inwestycji 

służących poprawie 
jakości powietrza 
oraz ograniczeniu 

emisji gazów 
cieplarnianych

pozyskiwanie 
zewnętrznego 

wsparcia 
finansowego dla 

gminy

aktywny udział 
w kontrolach 
palenisk pod 

kątem 
przestrzegania 

uchwały 
antysmogowej 

i zakazu spalania 
odpadów



Zaplanowani do zatrudnienia - 90

Zatrudnieni - 80

Do zatrudnienia – 10

Subregion Centralny - 44 (brak 7)

Subregion Północny - 9 (brak 1)

Subregion Zachodni - 16 (brak 1)

Aglomeracja Beskidzka - 8 (brak 1)

Związek Międzygminny ds. Ekologii - 3

Ekodoradcy w projekcie



Działalność ekodoradców w liczbach

*stan na 31.12.2022 r.



Spotkania i wydarzenia



Porady i pomoc udzielona mieszkańcom



Materiały edukacyjno-informacyjne



Wykorzystanie mediów



Przygotowanie wniosków o dofinansowanie



Przeprowadzone kontrole



30-lecie programu LIFE

Liczba wydarzeń w Unii Europejskiej: 361

Liczba wydarzeń Projektu: 44

12,20 % wydarzeń w Unii Europejskiej

80,00 % wydarzeń w Polsce
23.11.2022



Udział 52 ekodoradców w ustanowionym przez ONZ dniu: spotkania, posty, artykuły.

Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza



 Nasiona miododajnych kwiatów przyjaznych 
zapylaczom

 Nasiona słonecznika wraz z mini doniczką 

 Torby ekologiczne

 Chmurki antystresowe

 Plecaki z aplikacją do malowania

 Przedstawienia pro-ekologiczne

 Aktywny udział w piknikach, dożynkach

Ciekawe inicjatywy i lokalne działania



 Książki o tematyce ekologicznej

 Kolorowanki własnego autorstwa

 Kredki

 Ulotki

 Wizytówki

 Roll-upy

 Ścianki promocyjne

Ciekawe inicjatywy i lokalne działania



Ciekawe inicjatywy i lokalne działania



Ciekawe inicjatywy i lokalne działania



Podnoszenie kompetencji ekodoradców



Studia podyplomowe na kierunku EkoEnergetyka 
(85 studentów)

Projekt dyplomowy 

Komunikacja społeczna

Prawo ochrony środowiska

Technologie informacyjne w energetyce

Finansowanie inwestycji i fundusze europejskie

Silniki spalinowe i transport

Efektywność energetyczna w budownictwie

Zanieczyszczenia powietrza

Odnawialne źródła energii

Konwencjonalne źródła ciepła

PRZEDMIOTY:



18-20 maja 2022 r.

Szkolenie z zakresu kontroli przestrzegania 

zapisów uchwały antysmogowej oraz 

wykrywania procederu nielegalnego spalania 

odpadów w indywidualnych urządzeniach 

grzewczych 

30 maja 2022 r. 

Warsztaty „Rewolucja energetyczna w związku

z planami zerowej emisji CO2” oraz wymiana 

doświadczeń z ekodoradcami z Województwa 

Małopolskiego

Warsztaty i szkolenia



Możliwości pozyskania 
zewnętrznych źródeł 

finansowania inwestycji 
proekologicznych (szkolenie 
zrealizowano z WFOŚiGW 

w Katowicach)

Antysmogowe kampanie 
społeczne - efektywne sposoby 

edukowania mieszkańców - zbiór 
dobrych praktyk (szkolenie 

zrealizowano z Polskim Alarmem 
Smogowym)

Sprawozdawczość z realizacji 
Programu ochrony powietrza 

w praktyce (szkolenie 
zrealizowano z Departamentem 

Ochrony Środowiska, Ekologii 
i Opłat Środowiskowych 

UMWŚ)

Program „Stop Smog” (szkolenie 
zrealizowano z WFOŚiGW 

w Katowicach)

Szkolenia ekodoradców w ramach Centrum 
Kompetencji



Śląskie. Przywracamy błękit

przywracamyblekit.slaskie.pl

facebook.com/slaskie.przywracamy.blekit

instagram.com/slaskie.przywracamy.blekit

Dziękuję za uwagę!


