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Projekt zintegrowany LIFE 
„Śląskie. Przywracamy błękit” 
Kompleksowa realizacja Programu ochrony
powietrza dla województwa śląskiego 
 
LIFE20 IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY



 
REALIZACJA
UCHWAŁY

ANTY-
SMOGOWEJ
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REALIZACJA
PROGRAMU
OCHRONY

POWIETRZA

Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości
powietrza na terenie województwa śląskiego,
umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony
powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego
uchwałą nr VI/21/12/2020 oraz uchwały antysmogowej 
z dnia 7 kwietnia 2017 r.

POPRAWA
JAKOŚCI

POWIETRZA

GŁÓWNY CEL

Rozpoczęcie: 01.01.2022 r.
Zakończenie: 31.12.2027 r.

OKRES REALIZACJI

BUDŻET

Program LIFE (60%): 9 908 979 €
środki NFOŚiGW (35%): 5 780 243 €
łączny wkład własny wszystkich partnerów (5%): 825 798 € 

Całkowita wartość projektu: 16 515 020 €



PARTNERZY
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NAJWIĘKSZY W EUROPIE PROJEKT DOTYCZĄCY CZYSTEGO POWIETRZA

80 MIAST I GMIN WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

4 ZWIĄZKI SUBREGIONALNE

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY DS. EKOLOGII W ŻYWCU

3 PARTNERÓW MERYTORYCZNYCH

EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TRITIA
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Koncepcje zwiększenia
obszarów zieleni 

Wypracowanie modeli
zmniejszenia oddziaływania
środowiskowego w budynkach
użyteczności publicznej

System 
wsparcia doradczego
- ekodoradcy

Podnoszenie
świadomości społecznej

Utworzenie regionalnego
systemu ekoinformacji
mieszkańca

Ograniczenie emisji
transportowej

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU



2020

Ekodoradcy gminni

Utworzenie i przeszkolenie grupy 80 gminnych
przedstawicieli, tzw. ekodoradców, którzy będą
działali lokalnie na obszarze jednej gminy,
świadcząc usługi doradcze dla mieszkańców oraz
inicjując i koordynując lokalne działania na rzecz
poprawy jakości powietrza.

SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO - EKODORADCY
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2020

Ekodoradcy subregionalni

W gminach, które nie uczestniczą w projekcie
działalność ta będzie prowadzona przez
ekodoradców subregionalnych (8 osób),
zatrudnionych w Subregionach.

Partnerem projektu jest również Związek
Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, w ramach
którego na obszarze 11 gmin Żywiecczyzny będzie
działał jeden ekodoradca.



KORZYŚCI DLA GMIN W PROJEKCIE
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Przeszkolenie oraz
zwiększenie kompetencji

ekodoradców (w tym studia
podyplomowe).

 

Wynagrodzenie
ekodoradców 

 w okresie 3 lat (kolejne 
3 lata finansują samorządy). 

 

Przeprowadzenie lokalnych
działań edukacyjno-

informacyjnych.
 



Prowadzenie szeroko definiowanej
edukacji mieszkańców w zakresie
poprawy jakości powietrza.

Pozyskiwanie zewnętrznego 
wsparcia finansowego dla gminy.

Inicjowanie działań i inwestycji
służących poprawie jakości powietrza
oraz ograniczeniu emisji gazów
cieplarnianych.

GŁÓWNE ZADANIA EKODORADCÓW
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Wsparcie mieszkańców gminy 
w zakresie pozyskiwania dotacji 
do wymiany źródła ciepła i/lub
podniesienia efektywności
energetycznej budynku.

Aktywny udział w kontrolach
palenisk pod kątem przestrzegania
uchwały antysmogowej i zakazu
spalania odpadów.

Fachowe doradztwo w zakresie
wymiany źródła ciepła i podniesienia
efektywności energetycznej
budynku.



WSPARCIE WDRAŻANIA UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ, 
POP - MONITORING EMISJI I BADANIA PRÓBEK

Monitoring zanieczyszczeń pyłowych PM10 
 z wykorzystaniem dronów na obszarach

występowania tzw. „hot spotów” związanych 
 z „niską emisją”

W ramach realizacji zadania przeprowadzone
zostaną kampanie pomiarowe z wykorzystaniem

latających statków bezzałogowych (dronów)
wyposażonych  w czujniki zanieczyszczeń

powietrza w celu lokalizacji tzw. „hot spotów”.
Pilotaż zostanie przeprowadzony 

na terenie wybranych gmin charakteryzujących
się największymi poziomami stężeń.

Podnoszenie kompetencji służb kontrolnych
oraz zwiększenie efektywności 

realizowanych kontroli.
W ramach zadania zostanie przeprowadzona

modelowa kampania kontroli palenisk na
paliwa stałe, mająca na celu identyfikację

spalania odpadów lub innych nielegalnych
substancji. Kampania ta będzie miała charakter

edukacyjno-szkoleniowy, 
a jej celem będzie dotarcie do gmin 

o najmniejszej ilości wykonywanych kontroli.
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W ramach przedmiotowego działania uwzględniono dwa poddziałania takie jak:
 



WYPRACOWANIE MODELI ZMNIEJSZENIA ODDZIAŁYWANIA
ŚRODOWISKOWEGO W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Celem działania jest
opracowanie modeli, czyli

optymalnych rozwiązań
organizacyjno-prawno-

inwestycyjnych
dotyczących poprawy

efektywności
energetycznej oraz

ograniczenia
oddziaływania

środowiskowego
obiektów użyteczności

publicznej (MZB – model
zrównoważonych

budynków).
 

MZB umożliwią
wskazanie kluczowych

działań 
 i narzędzi możliwych 

do wdrożenia 
 w różnych budynkach

(administracji, edukacji 
 i kulturze).

 

Poza opracowaniem
modeli teoretycznych

nastąpi również ich
wdrożenie, testowanie,

ocena  i prezentacja
wyników w co najmniej

pięciu budynkach na
terenie województwa

śląskiego.
 

W ramach działania
demonstracyjnego

nastąpi również próba
przełożenia wyników na

inne regiony w tym
zwłaszcza Czechy 
i Słowację (region

TRITIA) oraz
rozpowszechnianie
wyników poprzez

wytyczne dla
poszczególnych

sektorów oraz aplikacje
internetową.
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Uwzględnione zostanie m.in.
zagospodarowanie terenów
pogórniczych i poprzemysłowych
(zielony recykling terenów
zdegradowanych).

Dzięki demonstracyjnym wdrożeniom
zostanie opracowany również zestaw
kompleksowych wytycznych w zakresie
realizacji ZI na terenach trudnych,
obejmujący identyfikację, wybór działań 
 i projektowanie, realizację oraz monitoring 
 i utrzymanie wyników.

KONCEPCJE ZWIĘKSZENIA OBSZARÓW ZIELENI
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W projekcie przewidziano wdrożenie
czterech demonstracyjnych studiów
przypadku mających na celu
zwiększenie powierzchni obszarów
zielonych na terenie województwa
śląskiego.

Działanie to będzie obejmować:
opracowanie wytycznych do sporządzenia
inwentaryzacji potencjalnych terenów
zielonych, stworzenie typologii obszarów
do wykorzystania w rozwoju ZI,
zdefiniowanie rodzajów ZI, które mają
zostać opracowane oraz opracowanie
metod oceny efektywności ZI.



OGRANICZENIE EMISJI TRANSPORTOWEJ

Celem podniesienia
świadomości negatywnego

wpływu transportu
drogowego na środowisko

oraz przygotowania się 
do działań związanych

 z redukcją emisji liniowej,
 w projekcie zaplanowano

zestaw szkoleń
(webinariów) i wizyt

studyjnych dla samorządów
gminnych.

W ramach działania
Politechnika Śląska

przeprowadzi wirtualne
spotkania laboratoryjne, 

 z wykorzystaniem zaplecza
diagnostyczno-pomiarowego 

w celu wykazania realnego
wpływu poszczególnych
rodzajów transportu na

środowisko.
 

Wykorzystując potencjał 
i bazę wiedzy TRITIA, 
w ramach działania

zorganizowane zostaną wizyty
studyjne, których celem
będzie zaprezentowanie
optymalnych sposobów

zarządzania ruchem miejskim
i innych rozwiązań związanych

ze zrównoważonym
transportem publicznym. 
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REGIONALNY SYSTEM EKOINFORMACJI MIESZKAŃCA

INFORMACJA O JAKOŚCI POWIETRZA W REGIONIE

BAZA WIEDZY

BAZA EKODORADCÓW

WYKAZ DOSTĘPNYCH DOTACJI

KALKULATOR EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
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Funkcjonalność regionalnego systemu eko-informacji obejmuje
m.in. następujące moduły:



REGIONALNY SYSTEM EKOINFORMACJI MIESZKAŃCA
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W ramach działania zostanie utworzony regionalny
system ekoinformacji mieszkańca składający się 
 z trzech głównych komponentów: portalu głównego,
portali lokalnych oraz komponentu dla ekodoradców.

Z punktu widzenia mieszkańca system będzie
rozbudowaną platformą internetową.

Kluczową funkcjonalnością portalu głównego będzie
możliwość tworzenia i zarządzania portalami lokalnymi 
dla poszczególnych gmin.

Modułowa konstrukcja portali lokalnych pozwoli na
dostosowanie ich zawartości do potrzeb danej gminy.

85 portali lokalnych dostosowanych
do potrzeb lokalnych społeczności.

Komponent dla ekodoradców
usprawniający ich pracę i wymianę
informacji.

Portal główny dostępny 
dla każdego, zawierający treści informacyjno-
edukacyjne dla całego regionu.
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dwie kampanie
edukacyjno-

informacyjne, m.in:
filmy, animacje,
plakaty, ulotki,

broszury, reklama
zewnętrzna,

 influencer marketing

akcje i wydarzenia
specjalne

działania 
w szkołach, m.in:

utworzenie
Szkolnych
Zespołów

Antysmogowych

Duża, spójna kampania edukacyjno-informacyjna na terenie całego województwa
śląskiego, działania lokalne oraz rozpowszechnianie wyników projektu, w tym m.in.:

materiały
edukacyjne,

dla mieszkańców,
nauczycieli,
młodzieży 

i samorządów 

PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ 

działania 
w internecie, 

w tym mediach
społecznościowych

współpraca 
z lokalnymi

mediami
tradycyjnymi
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P O W I E T R Z E . S L A S K I E . P L
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SERWIS
INTERNETOWY
PROJEKTU

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE
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OCZEKIWANE EFEKTY PROJEKTU

3 744 działań edukacyjnych związanych z ochroną powietrza prowadzonych
przez ekodoradców 
Wymiana 19 508 wysokoemisyjnych źródeł w związku z działaniami
ekodoradców
Przeprowadzenie 4 392 kontroli palenisk 
100 osób uczestniczących w studiach podyplomowych
Identyfikacja i monitoring „hot-spotów” na Śląsku z wykorzystaniem dronów –
150 dni pomiarowych
Co najmniej 10 kampanii inspekcyjnych kotłów mających na celu zwiększenie
kompetencji kontrolnych gmin
750 analiz próbek odpadów paleniskowych zebranych podczas kampanii
inspekcyjnych
9 modeli budynków zrównoważonych
Wdrożenie modeli w 5 budynkach użyteczności publicznej 
4 koncepcje zagospodarowania Zielonej Infrastruktury z wdrożeniem
9 warsztatów dotyczących ograniczenia emisji transportowej
4,5 mln mieszkańców Śląska z dostępem do systemu ekoinformacji
80 gmin i miast (48%) posiadających portale lokalne w ramach systemu
ekoinformacji
2 regionalne kampanie edukacyjno-informacyjne, których celem jest dotarcie
do 70% mieszkańców
80 utworzonych Szkolnych Zespołów Antysmogowych



POW I E T R Z E . S L A S K I E . P L 17

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Projektów Regionalnych

przywracamyblekit@slaskie.pl
+48 32 77 40 531

Dziękuję za uwagę!


