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Projekty ZIT – JAKOŚĆ POWIETRZA

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.1 

Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT

• 14 podpisanych umów
• ponad 42 mln zł dofinansowania UE
• likwidacja 3 400 nieekologicznych pieców węglowych
• w 2017 roku: 1000 ocen energetycznych i ponad 300 

umów z mieszkańcami

 wymiana nieekologicznych źródeł ciepła
 działania proekologiczne

Program Operacyjny 
Infrastruktura 
i Środowisko

• 152 mln zł 
dofinansowania

• 3 projekty (rozwój 
sieci ciepłowniczych)



Projekty ZIT - TRANSPORT

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Małopolskiego, Poddziałanie 4.5.1 

Niskoemisyjny transport miejski – ZIT

• 8 podpisanych umów
• 425 mln zł dofinansowania UE

 zintegrowane węzły przesiadkowe i parkingi typu P+R 
 przystanki kolejowe
 ścieżki rowerowe
 rozwój systemu informacji dla podróżujących
 zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów

Program Operacyjny 
Infrastruktura 
i Środowisko

• 450 mln zł 
dofinansowania

• 4 projekty (m.in. 
tramwaje, 
torowiska)



Koncepcja integracji systemów transportowych na 
terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego



Wspólne i skoordynowane działania gmin Metropolii 
Krakowskiej na rzecz poprawy jakości powietrza

akcje informacyjne w składach węgla – informowanie o obowiązujących 
normach jakości paliw

prowadzenie ciągłych działań edukacyjnych i promocyjnych

Forum dla czystego powietrza – platforma wymiany wiedzy, doświadczeń 
oraz budowania spójnego i wspólnego przekazu do mieszkańców



Montaż czujników Airly w większości gmin 
Metropolii Krakowskiej – walor edukacyjny

Źródło: https://map.airly.eu/pl/
12.12.2017 r.

https://map.airly.eu/pl/


Wspólna kampania 
informacyjno-
promocyjna 

gmin SMK i Miasta 
Krakowa

• specjalna strona internetowa
informująca o działaniach na rzecz 
poprawy jakości powietrza w 
podkrakowskich miejscowościach

• dystrybucja plakatów
• publikacje w gazetach gminnych
• branding 16 autobusów

aglomeracyjnych
• reklama planszowa w TVP Kraków



ŚWIADOMOŚĆ

Instrument Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych
narzędzie do pogłębiania świadomości 
zmian klimatycznych wśród władz gmin 
zrzeszonych w Krakowskim Obszarze 
Funkcjonalnym oraz budowania 
zaangażowania w realizację działań 
odpowiadających na zachodzące 
zmiany 



Dziękuję za uwagę


