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w Europie 
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Źródło: WHO 2016 

Wg WHO wśród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie  

33 zlokalizowane są w Polsce, z czego 9 w Małopolsce 



Pyły, które wdychamy 

Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej 

niż 10 mikrometrów, które  

mogą docierać do górnych dróg oddechowych  

i płuc.  

Pył PM2,5 cząstki o średnicy  

mniejszej niż 2,5 mikrometra, które 

mogą także przenikać do krwi. 

Benzo(a)piren jest jednym z najbardziej toksycznych składników smogu - mgły zawierającej 

zanieczyszczenia powietrza, a konkretnie pyłu zawieszonego, który potrafi przenikać do układu 

oddechowego i krwiobiegu. 

Ponad 80% benzo(a)pirenu w powietrzu pochodzi z gospodarstw domowych - z pieców, kotłów na węgiel, 

zwłaszcza tych przestarzałych, o niskim standardzie (potocznie nazywanych kopciuchami czy śmieciuchami).  



Wybrane dokumenty strategiczne 
uwzględniające politykę proekologiczną 

Strategia Europa 2020 Strategia Rozwoju  

Województwa  

Małopolskiego  

na lata 2011-2020 

Strategia na rzecz  

Odpowiedzialnego Rozwoju 

POZIOM EUROPEJSKI POZIOM KRAJOWY POZIOM REGIONALNY 

Strategia Bezpieczeństwo  

energetyczne i środowisko 
Program Strategiczny  

Ochrona Środowiska 

Plan Gospodarki  

Odpadami Województwa  

Małopolskiego 

Program ochrony  

powietrza dla  

województwa  

małopolskiego 

Krajowy Program 

Ochrony Powietrza 

do roku 2020 (2030) 



Główne działania Małopolski w walce  
z zanieczyszczeniem powietrza 

 Program ochrony powietrza (POP). 

 ok. 420 mln euro z RPO WM 2014-2020 na działania proekologiczne 

wpisane w POP, m.in. termomodernizację budynków, wymianę pieców, 

dopłaty do instalacji OZE, niskoemisyjny transport miejski.  

 Uchwały antysmogowe dla Krakowa i Małopolski. 

 Realizacja Projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu 

ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w 

zdrowej atmosferze”. 

 Dołączenie Małopolski i Śląska do Programu „Catching-up regions” 

(wcześniej Lagging Regions – Regiony Słabiej Rozwinięte) 



Program ochrony powietrza w Małopolsce 

Główne działania naprawcze: 

 Wprowadzenie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji spalania 

paliw stałych (uchwały antysmogowe). 

 Realizacja gminnych programów ograniczania niskiej emisji, rozbudowa 

sieci ciepłowniczych i gazowych. 

 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, termomodernizacja oraz 

wspieranie energooszczędnego budownictwa. 

 Wyeliminowanie spalania odpadów poprzez prowadzenie kontroli  

we wszystkich gminach. 

 Poprawa organizacji ruchu samochodowego w miastach poprzez budowę 

parkingów Park&Ride, wyznaczanie stref płatnego parkowania, stref 

ograniczonego ruchu. 



Uchwała antysmogowa dla Małopolski 

 Od 1 lipca 2017 r. zakaz stosowania węgla niskiej jakości  

i biomasy o wilgotności powyżej 20%, a nowo instalowane kotły i 

kominki muszą spełniać normy ekoprojektu.  

 Do końca 2022 roku wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które 

nie spełniają żadnych norm emisyjnych oraz doposażenie lub 

wymiana kominków o sprawności cieplnej poniżej 80%. 

 Do końca 2026 roku wymiana kotłów, które spełniają wymagania 

emisyjne klasy 3 lub 4 (kotły klasy 5 mogą być eksploatowane 

bezterminowo). 



Projekt LIFE 

przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza  

w Małopolsce zaplanowanych w Programie ochrony powietrza 

Koordynator Województwo Małopolskie  

62 partnerów, w tym 55 gmin z Małopolski 

X. 2015 r. do końca 2023 r. 

ponad 72 mln zł, w tym 42 mln zł z UE 

60 ekodoradców w małopolskich gminach 

Strona w sieci - https://powietrze.malopolska.pl/ 



Kampania medialna (billboardy, spoty wideo i radiowe) o negatywnych 

skutkach zanieczyszczenia powietrze i kampanie informacyjne na 

szczeblu lokalnym. 

Projekt LIFE 



60 ekodoradców 

Efekty pracy (X 2015 – IX. 2018) 

Projekt zintegrowany LIFE 



Poziom benzo(a)pirenu w Małopolsce 



Wspieranie transportu  
rowerowego 

27 projektów  

192 mln zł w ramach RPO WM  

Cel do 2020 r.  

8 tras  

o długości 1 000 km! 

Kampanie reklamowe i wydarzenia promujące transport rowerowy  

Budowa tras rowerowych 



Dbamy o zdrowie najmłodszych 

Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli, żłobków i klubów malucha 

1 800 oczyszczaczy powietrza  

Wszystkie obdarowane placówki zorganizowały akcje 

edukacyjne dotyczące tematyki zanieczyszczenia  

i ochrony powietrza. 

933 placówki gminne 

765 placówki prywatne 

72 szpitale wojewódzkie z oddziałami 

dziecięcymi  



Małopolska  

magnes dla krajowego i zagranicznego kapitału 

3 600 eksporterów 

4 200 importerów 

6 780 podmiotów z kapitałem zagranicznym 

464 (393) aktywnych  

jednostek badawczo-rozwojowych 



Źródło: Raport Startupy w Polsce 2018 

30 uczelni wyższych 

158 000 studentów 

Ponad 500 wydarzeń o tematyce startupowo-

technologicznej. 

Kilkanaście hackatonów, setki meetupów 

technologicznych. 

Spotkania okołobranżowe. 

Małopolska  

Kraków silne środowisko startupów 



Małopolska  

Program akceleracyjny #StartUP Małopolska 

Małopolska – tu technologia staje się biznesem 

 Oferta: warsztaty i mentoring w obszarach kluczowych dla rozwoju firmy,  
głównie. marketing, promocja, sprzedaż, prezentacja oferty 

 Oferta: wsparcie finansowe ze strony Województwa dla organizatorów wydarzeń 

(alokacja na Program – 500 000 zł rocznie) 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce 

 Oferta: ponad 250 aktywności (warsztatów, szkoleń, spotkań z przedsiębiorcami 

itp.), przygotowanych przez ponad 40 partnerów w blisko 20 miejscowościach 

Małopolski 

12-18 listopada 2018 roku 

Zarezerwuj termin w kalendarzu  



Program akceleracyjny #StartUP Małopolska  

Warsztaty  

(sprzedaż, 
marketing, 
pitching…) 

Mentoring 

Warsztaty 
przedakcele- 

racyjne 

Wsparcie udziału w ważnych  

wydarzeniach start-upowych  

i branżowych - 

 od 3. edycji programu   

www.startup.malopolska.pl 



IOB wspierające rozwój gospodarczy  
w Małopolsce 

Ponad  

130 instytucji  

wspierających rozwój 

przedsiębiorczości, a tym 

samym rozwój gospodarczy 

Małopolski 

Źródło: Wykaz instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości w Małopolsce,  

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego 



IOB wspierające rozwój gospodarczy  
w Małopolsce 

Fundusz zalążkowy KPT 

 

 Wsparcie merytoryczne 

 Wsparcie doradcze i biznesowe 

 Infrastruktury Małopolskiego 

Parku Technologii 

Informacyjnych 

INNOVATION NEST 

 

 Usługi informacyjne,  analiza rynku 

 Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł 

finansowania  

 Trening umiejętności 

osobistych/miękkich  

 Usługi szkoleniowe 

 Opracowanie biznes planu, modelu 

biznesowego 

INNOVENTURE 

 

 Pomoc dla przedsiębiorców w 

rozwijaniu projektów 

biznesowych 

 Pomoc dla naukowców 

rozwijaniu biznesu w  oparciu o 

wyniki prac B+R 

 Asysta we wdrożeniu technologii 



IOB wspierające rozwój gospodarczy  
w Małopolsce 

Augereventure.pl 

 

  

Augere health food fund  

 Projekty w fazie inkubacji i startup 

 

Augere network  

 Koinwestycje w projekty 

zwalidowane technologicznie i 

rynkowo 

 

Augere  venture  

 Projekty w fazie wzrostu i rozwoju 

Akademickie Inkubatory 

Przedsiębiorczości (AIP) 

 

 Studenckie Forum BCC oraz 

Fundacji Przedsiębiorczości 

Ponad Podziałami 

 Dostęp do lokali, mediów 

 Wsparcie merytoryczne 

 Pomoc prawna i szkolenia 

Fundacja Promocji Gospodarczej 

Regionu Krakowskiego 

 Inkubator Przedsiębiorczości 

 Ośrodek Wspierania 

 Przedsiębiorczości 

 Fundusz Rozwoju 

 Przedsiębiorczości 

 

 




