
Partnerzy merytoryczni:
     Instytut Chemicznej    
     Przeróbki Węgla
     Politechnika Śląska
     Śląski Ogród Botaniczny 
     Europejskie Ugrupowanie 
     Współpracy Terytorialnej    
     TRITIA

80 gmin i miast
województwa śląskiego
4 związki subregionalne 
     Subregion Północny
     Subregion Centralny
     Subregion Zachodni
     Subregion Południowy
Związek Międzygminny 
ds. Ekologii w Żywcu 

Śląskie.
Przywracamy
błękit
Kompleksowa realizacja
Programu ochrony powietrza
dla województwa śląskiego
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 LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY

Ekodoradcy w gminach (80)

Ekodoradcy w Subregionach (8)

Ekodoradcy w Związku Międzygminnym 

ds. Ekologii w Żywcu (2)

AŻ 90 PARTNERÓW



Monitorowanie zanieczyszczeń 
pyłowych PM10 z wykorzystaniem
dronów oraz zwiększenie efektywności
kontroli palenisk.

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

Głównym celem projektu jest
poprawa jakości powietrza 
na terenie województwa śląskiego
poprzez wsparcie realizacji
Programu ochrony powietrza oraz
uchwały antysmogowej.

Całkowity budżet projektu wynosi
16 515 020 €, w tym:

 
Projekt będzie realizowany 
w latach 2022-2027.

32 77 40 531

powietrze.slaskie.pl

przywracamyblekit@slaskie.pl

KONTAKT

90 ekodoradców będzie świadczyć usługi 
doradcze dla mieszkańców oraz inicjować 
i koordynować działania lokalne na rzecz
poprawy jakości powietrza, w tym dotyczące
wymiany źródeł ciepła.
Działania obejmą wszystkie gminy
województwa śląskiego.

Główne
działania

System wsparcia
doradczego (ekodoradcy)

Wsparcie wdrażania uchwały
antysmogowej 

i Programu ochrony powietrza

Wypracowanie modeli zmniejszenia
oddziaływania środowiskowego 

w budynkach użyteczności publicznej 
 

Opracowanie optymalnych rozwiązań
organizacyjno-prawno-inwestycyjnych
dotyczących poprawy efektywności
energetycznej oraz ograniczenia
oddziaływania środowiskowego obiektów
użyteczności publicznej.
Wdrożenie modeli teoretycznych,
testowanie, ocena i prezentacja wyników 
w pięciu budynkach na terenie
województwa śląskiego. 

Projekt zintegrowany LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa
realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego 

realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej 
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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Koncepcja zwiększenia 
obszarów zieleni 

Demonstracyjne wdrożenie 
4 studiów przypadków, które będą
podstawą opracowania kompleksowych
wytycznych w zakresie realizacji
Zielonej  Infrastruktury na terenach
trudnych.

W skład systemu wejdą, m.in.: informacje 
o źródłach finansowania, o jakości powietrza
w regionie, baza wiedzy, baza ekodoradców,
wykaz dostępnych dotacji oraz kalkulator
efektywności energetycznej.

Ograniczenie emisji
transportowej

Utworzenie regionalnego systemu
ekoinformacji mieszkańca 

 

Projekt obejmuje realizację kompleksowej
kampanii edukacyjno-informacyjnej, w tym,
m.in.: przygotowanie materiałów edukacyjno-
informacyjnych, organizację wydarzeń
specjalnych, promocje w środkach masowego
przekazu i social mediach oraz reklamę. 

Podnoszenie świadomości
społecznej i działania informacyjne 

Głównym celem działania jest
podniesienie świadomości negatywnego
wpływu transportu drogowego na
środowisko. Realizacja opierać się będzie
na szkoleniach, badaniach
laboratoryjnych oraz wizytach
studyjnych.


