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Idea programu pilotażowego

Cel projektu:

 Pozyskanie nowych wnioskodawców w ramach Programu 

Czyste Powietrze

 Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców

 Pomoc przy optymalnym zaplanowaniu przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych

Zaangażowanie w realizację programu Jednostek Samorządu Terytorialnego ułatwi mieszkańcom 

dostęp do informacji na temat możliwości skorzystania z Programu Czyste Powietrze.



Dlaczego Zabierzów i Wilkowice?

Ź Ź

Pomiar zanieczyszczenia powietrza w WilkowicachPomiar zanieczyszczenia powietrza w Zabierzowie 



Dlaczego Zabierzów i Wilkowice?

Przed rozpoczęciem pilotażu mieszkańcy Zabierzowa 

i Wilkowic złożyli samodzielnie 

w ciągu 1,5 roku tylko 184 wnioski o dofinansowanie 

w ramach Programu Czyste Powietrze.
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Czas trwania PP Czyste Powietrze [miesiące]

Liczba złożonych wniosków 
z gmin Zabierzów i Wilkowice

Podczas 2-miesięcznego pilotażu zostały 

przygotowane 262 wnioski.



Akcja promocyjna

 ulotki – 7 300 szt.

 plakaty – 200 szt.

 informacje na stronach 

internetowych gmin i wykonawcy

 social media (Facebook)

 ogłoszenia parafialne w kościołach



Realizacja pilotażu – spotkania informacyjne



Realizacja pilotażu – dyżury konsultacyjne



Realizacja pilotażu – dyżury konsultacyjne



Realizacja pilotażu – formularze kontaktowe

Dla tych mieszkańców, którzy nie byli w stanie

pojawić się na spotkaniach konsultacyjnych,

zorganizowano spotkania z doradcą w domu,

w dogodnych godzinach (również godziny

popołudniowe i weekendy).



Realizacja pilotażu – złożenie wniosków w WFOŚiGW

Podczas trwania pilotażu przygotowano i złożono 

łącznie 262 wnioski o dofinansowanie:

 Gmina Zabierzów – 181 wniosków

 Gmina Wilkowice – 81 wniosków



Realizacja pilotażu – skuteczność

Zabierzów Wilkowice

Liczba mieszkańców – 25 725 osób

Obecność na spotkaniach 

informacyjnych – 750 osób

Złożone wnioski – 181 szt.

Liczba mieszkańców – 13 303 osoby

Obecność na spotkaniach 

informacyjnych – 240 osób

Złożone wnioski – 81 szt.



Analiza złożonych wniosków 
– opracowanie statystyczne
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Analiza złożonych wniosków 
– opracowanie statystyczne
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Analiza złożonych wniosków 
– opracowanie statystyczne
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Analiza złożonych wniosków 
– opracowanie statystyczne
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Analiza złożonych wniosków 
– opracowanie statystyczne
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Podsumowanie

1
W obydwu gminach, w których

przeprowadzone zostały pilotażowe

działania informacyjno-doradcze dotyczące

programu Czyste Powietrze, projekt

zakończył się sukcesem.

Zostało przygotowanych więcej wniosków,

niż mieszkańcy gmin Zabierzów i Wilkowice

złożyli samodzielnie w ciągu 1,5 roku trwania

programu Czyste Powietrze.



2
Ważnym czynnikiem były też działania doradcze

i uświadamianie ekologiczne mieszkańców.

Zostały przeprowadzone setki rozmów

z mieszkańcami, którzy zostali ukierunkowani

na właściwy sposób walki ze smogiem w swojej

gminnej społeczności.

Wiele osób, które mimo, że nie skorzystały

z pomocy przy wypełnieniu wniosku, jest teraz

bogatszych w wiedzę o narzędzia i możliwości

pomocy w zakresie wymiany systemu

ogrzewania i termomodernizacji budynku.

Podsumowanie



3
Samorządy są najbliżej swoich mieszkańców,

znają ich potrzeby i trudności w uzyskaniu

dofinansowania, ale trzeba połączyć siły JST

z Narodowym i wojewódzkimi funduszami

ochrony środowiska, by podnosić świadomość

lokalnych społeczności w zakresie dbania

o jakość powietrza, co może przełożyć się na

liczniejsze grono wnioskodawców o środki

w programie

Podsumowanie



Dziękuję za uwagę!
techniczny@niezaleznienergetyczni.pl


