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Wyzwania dla samorządu



Wyzwania klimatyczne

KIERUNEK  DZIAŁAŃ

budowanie współpracy 
i rozwój kompetencji na 
wszystkich poziomach 
administracji, realizacja 
kompleksowych działań 
regionalnych 

WYZWANIA

• zmniejszenie emisji CO2
• rozwój gospodarki niskoemisyjnej
• dążenie do neutralności klimatycznej
• wzmacnianie adaptacji miast do zmian 

klimatu
• zmiana nawyków konsumpcyjnych 

i świadomości ekologicznej



Działania podejmowane przez samorząd

Strategia 
Rozwoju 

Województwa 
Śląskiego 
do 2030 r. 
pod nazwą 

„Zielone Śląskie”

Program ochrony 
powietrza dla 
województwa 

śląskiego 

Uchwała 
antysmogowa



Realizowane projekty



Projekt InfoSMOG-MED

▪ Główny cel: stworzenie dla mieszkańców województwa 
elektronicznej platformy i aplikacji na urządzenia mobilne 
informujących o jakości powietrza wraz z systemem 
komunikacji dotyczącym aspektów zdrowotnych oraz 
systemem komunikacji dla podmiotów leczniczych

▪ Dofinansowanie: środki RPO WSL 2014-2020 w ramach 
Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1

▪ Partnerzy: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

▪ Okres realizacji: sierpień 2019 r. – październik 2021 r.

▪ Budżet: planowana całkowita wartość projektu –
5 765 036,57 zł

slaskiesmogstop.pl





Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre

▪ Działania informacyjno-edukacyjne: 

▪ emisja audycji radiowych (Radio Silesia) 
i telewizyjnych (Telewizja TVS)

▪ produkcja spotów 

▪ opracowanie filmów dla uczniów 
i seniorów

▪ Zasięg: kampania informacyjno-edukacyjna 
skierowana do mieszkańców woj. śląskiego

▪ Główny cel: zwiększenie świadomości mieszkańców 
regionu na temat negatywnego wpływu 
zanieczyszczonego powietrza na zdrowie człowieka, 
poprawnych zachowań proekologicznych 
i prozdrowotnych

▪ Okres realizacji: do października 2021 r.



Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre

Śląskie. Pozytywna energia

▪ Działania informacyjno-edukacyjne: 

▪ działania w social mediach

▪ zaangażowanie influencera dra Tomasza Rożka



Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre

▪ Działania informacyjno-edukacyjne: 

▪ opracowanie scenariuszy lekcji dla uczniów szkół 
podstawowych

▪ dystrybucja materiałów poligraficznych 
▪ I transza ok. 35 tys. ulotek (marzec br.)

▪ II transza ponad 40 tys. ulotek (wrzesień/październik br.)



Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre

▪ Działania informacyjno-edukacyjne: 

▪ kampania na banerach elektronicznych (digital) 
i nośnikach typu citylight

▪ kampania na autobusach i tramwajach

▪ organizacja konferencji i wydarzenia plenerowego 
w ramach CLIMATE-CON 2021



Projekty zintegrowane LIFE

▪ Województwo Śląskie jest 
partnerem dwóch projektów 
zintegrowanych, które uzyskały 
dofinansowanie z Programu LIFE 
Unii Europejskiej, w tym:

▪ 1 projektu środowiskowego

▪ 1 projektu klimatycznego

▪ beneficjentem koordynującym
obu projektów jest Województwo 
Małopolskie

LIFE-IP MAŁOPOLSKA 
projekt środowiskowy

LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA 
projekt klimatyczny

GŁÓWNY
CEL

PRZYSPIESZENIE 
WDRAŻANIA DZIAŁAŃ 

SŁUŻĄCYCH POPRAWIE 
JAKOŚCI POWIETRZA

INTEGRACJA 
I PRZYSPIESZENIE DZIAŁAŃ 

W ZAKRESIE 
PRZECIWDZIAŁANIA 

I ADAPTACJI DO ZMIAN 
KLIMATU

LICZBA 
PARTNERÓW 69 27

OKRES 
REALIZACJI 2015 – 2023 2021 – 2030

UDZIAŁ 
WOJ. ŚL. 1 625 000 zł 1 321 450 zł

ŁĄCZNY 
BUDŻET ok. 70 mln zł ok. 70 mln zł



CLIMATE-CON 2021 – Śląski Konwent Klimatyczny

▪ wydarzenie w ramach projektu 
zintegrowanego 
LIFE -IP MAŁOPOLSKA 

▪ Główny cel: szeroko rozumiana 
eko-edukacja oraz propagowanie 
działań sprzyjających ograniczeniu 
antropopresji

▪ Termin: wrzesień br.

▪ Tematyka: wydarzenie w głównej 
mierze będzie skupiać się na 
tematach związanych z ochroną 
powietrza oraz rozwiązaniach 
dotyczących zmniejszenia emisji CO2, 
w kontekście adaptacji do zmiany 
klimatu oraz mitygacji oddziaływań 
na klimat

▪ więcej informacji już wkrótce…

konferencja targi warsztaty

wystąpienia 
motywacyjne

testowanie 
rozwiązań

imprezy 
towarzyszące



MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech

▪ Główny cel: rozwijanie świadomości 
ekologicznej mieszkańców woj. 
śląskiego, w szczególności dzieci 
w wieku przedszkolnym i ich 
rodziców w zakresie wpływu 
zanieczyszczonego powietrza na 
zdrowie, zagrożeń wynikających ze 
złej jakości powietrza, sposobów 
zapobiegania niskiej emisji i unikania 
ekspozycji na zanieczyszczenia.

▪ Dofinansowanie: środki WFOŚiGW w Katowicach

I edycja II edycja

LICZBA 
PRZEDSZKOLI 121 450

LICZBA 
OCZYSZCZACZY 500 879

OKRES 
REALIZACJI

01.09.2019 –
30.06.2020

01.06.2020 –
30.06.2021

ŁĄCZNY 
BUDŻET 631 699,48 zł 810 647,20 zł



Marszałkowski Budżet Obywatelski

5 mln zł

w ramach puli EKO, na zadania które:

1. mają dominujący charakter ekologiczny,

2. wpływają na poprawę środowiska naturalnego,

3. służą rozwojowi całego województwa.

▪ ruszyła III edycja MBO

▪ nabór potrwa do 16 maja

▪ środki przeznaczone na realizację zadań 
w ramach MBO podzielone są na dwie 
pule: EKO (5 mln zł) oraz REGIO (5 mln zł)

▪ projekty ekologiczne i przedsięwzięcia 
wpływające na poprawę środowiska 
naturalnego są priorytetowe

bo.slaskie.pl



Plany na najbliższą przyszłość



Projekt „Śląskie. Przywracamy błękit”
LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY

Projekt złożony w marcu br. (nabór 2020)

▪ Lider: Województwo Śląskie

▪ Główny cel: podjęcie kompleksowych działań na 
rzecz poprawy jakości powietrza na terenie woj. 
śląskiego, które umożliwią efektywne wdrożenie 
Programu ochrony powietrza dla woj. śląskiego

▪ Dofinansowanie: Program LIFE, NFOŚiGW

▪ Partnerzy: 80 samorządów gminnych, 
4 subregionalne związki gmin i powiatów, 
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, 
Politechnika Śląska, Instytut Chemicznej 
Przeróbki Węgla, Śląski Ogród Botaniczny, 
EUWT TRITIA

▪ Okres realizacji: 2022 – 2027

▪ Budżet: planowana całkowita wartość projektu 
– 16 515 020 euro

SYSTEM
EKODORADZTWA 

W REGIONIE

SYSTEM REGIONALNEJ 
EKO-INFORMACJI 

MIESZKAŃCA

MODELE ZMNIEJSZENIA 
ODDZIAŁYWANIA 

ŚRODOWISKOWEGO 
W BUDYNKACH

MODELE ZWIĘKSZANIA 
OBSZARU TERENÓW 

ZIELONYCH



Projekt „Śląskie. Przywracamy błękit”

EKO-
DORADCA

SZEROKO DEFINIOWANE 
DORADZTWO 

W ZAKRESIE DOBORU 
URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

DORADZTWO 
W ZAKRESIE DOSTĘPNYCH 
ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

WERYFIKACJA 
WNIOSKÓW 

O DOFINANSOWANIE

INICJOWANIE, 
PROWADZENIE 

I KOORDYNACJA DZIAŁAŃ 
EDUKACYJNO-

INFORMACYJNYCH

WSPÓŁPRACA 
Z WŁAŚCIWYM 
SUBREGIONEM

WSPARCIE DZIAŁAŃ 
GMINY W ZAKRESIE 

POZYSKIWANIA 
ŚRODKÓW

UDZIAŁ 
W KONTROLACH 

PALENISK



OPRACOWANIE 
REGIONALNEGO PLANU 
ADAPTACJI DO ZMIAN 

KLIMATU

ORGANIZACJA 
KOLEJNYCH DWÓCH 

CLIMATE-CON

BADANIE OPINII 
PUBLICZNEJ 

MIESZKAŃCÓW 
WOJEWÓDZTWA

WSPÓŁPRACA 
I WYMIANA 

DOŚWIADCZEŃ

Projekt „LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych”
LIFE-IP COALA 

Projekt złożony w marcu br. (nabór 2020)

▪ Województwo Śląskie zostało zaproszone przez 
Kraj Morawsko-Śląski do udziału w projekcie.

▪ Główny cel: zwiększenie odporności obszaru 
regionu morawsko-śląskiego na skutki zmian 
klimatycznych, a w dłuższej perspektywie 
dążenie do utrzymania i poprawy jakości 
środowiska oraz życia jego mieszkańców

▪ Dofinansowanie: Program LIFE

▪ Partnerzy: 13 partnerów, w tym Województwo 
Śląskie, Główny Instytut Górnictwa 
i 11 partnerów z Czech

▪ Okres realizacji: 2021 – 2031

▪ Budżet: planowana całkowita wartość projektu 
– 17 148 178 euro



Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu 
dla województwa śląskiego:

▪ będzie stanowił odpowiedź na potrzebę 
przygotowania regionu na coraz bardziej 
widoczne i odczuwalne skutki zmian klimatu

▪ stanie się dokumentem operacyjnym 
wspierającym wdrażanie Strategii Rozwoju 
Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” 
– Zielone Śląskie

▪ zakłada się, że podczas prac nad tym 
dokumentem wykorzystane zostaną wyniki prac 
powstałe w ramach projektu MPA, ekspercka 
metoda polegająca na wypracowaniu zakresu 
tematycznego dokumentu, który uwzględni 
zarówno wiedzę ekspercką, uwarunkowania 
lokalne oraz wiedzę lidera projektu, a także 
założenia „Podręcznika adaptacji dla miast -
wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu 
Adaptacji do zmian klimatu”

▪ realizacja działania nastąpi w ramach I fazy 
projektu tj. od stycznia 2022 r. do czerwca 
2024 r. 

Projekt „LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych”



Autorzy zdjęć wg kolejności występowania: 
Lesław Nowak, Wesley Tingey (unsplash.com), 

Pascal Meier (unsplash.com), Radosław Kaźmierczak

Dziękuję za uwagę!

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
DEPARTAMENT PROJEKTÓW REGIONALNYCH

tel.: +48 (32) 77 40 808
e-mail: projekty.regionalne@slaskie.pl

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

mailto:projekty.regionalne@slaskie.pl

