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Projekt AWAIR chce znaleźć nowe sposoby zarządzania 
w przypadku wystąpienia smogu w Miejskich Obszarach 
Funkcjonalnych UE, współpracując z miastami 
oraz agencjami środowiskowymi w celu poprawy 
pomiarów zanieczyszczeń i ich prognozowania. 
Przekazywanie informacji obywatelom i osobom 
narażonym jest również istotną częścią 
projektu AWAIR.
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Partnerzy z czterech krajów europejskich łączą 
swoje siły w celu poprawy jakości powietrza na 
terenach zurbanizowanych.

AWAIR włącza czterech partnerów stowarzyszonych, 
współpracujących w różnych regionach, aby dotrzeć 
do osób narażonych:

Associazione per l’aiuto ai giovani diabetici (Italy),
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma (Italy),
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
(Poland),
Centro Etica Ambientale - Parma e Reggio Emilia 
(Italy).

Projekt AWAIR jest finansowany z Programu Interreg 
CENTRAL EUROPE, który zachęca do współpracy nad 
wspólnymi wyzwaniami w Europie Środkowej.

Program wspiera instytucje kwotą 246 milionów euro 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
aby wspólnie pracowały ponad granicami dla 
poprawy miast i regionów w Austrii, Chorwacji, 
Czechach, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, 
Polsce, Słowacji i Słowenii.
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Rezultatów
do września 2020

Partnerów
projektu

Inwestycji w działania
pilotażowe

Zintegrowana, wielopoziomowa wiedza nt. środowiska 
i sposoby podejścia do zapobiegania krytycznym 
zdarzeniom zanieczyszczenia powietrza, poprawa 
jakości życia osób narażonych w Miejskich Obszarach 
Funkcjonalnych Europy Środkowej.

www.interreg-central.eu/awair.html
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W ramach AWAIR partnerzy pracują nad 
zdefiniowaniem wspólnych ponadnarodowych 
regulacji i sposobów podejścia, w celu poprawy 
jakości powietrza na terenach zurbanizowanych. 
Projekt wprowadza również innowacyjne sposoby 
podejścia dla monitorowania i zapobiegania 
zanieczyszczeniu powietrza. W ramach projektu 
został uwzględniony udział interesariuszy.

AWAIR realizuje działania doraźne, w celu dokładnej 
identyfikacji, adresacji i dotarcia do grup 
interesariuszy, zapewniając transfer wiedzy 
na wielu poziomach: miasta w Europie, obszary 
funkcjonalne, administratorzy lokalni, przedstawi-
ciele grup wrażliwych i obywateli. Szeroko zakrojony 
przekaz informacji jest tak zorganizowany, aby 
zagwarantować maksymalną widoczność AWAIR 
i informacje na temat działań w miejskich obszarach 
funkcjonalnych oraz innych miejscowościach.

Projekt poprawi stan zintegrowanych możliwości 
środowiskowych w miejskich obszarach 
funkcjonalnych przez:

Celem projektu jest zwiększenie świadomości 
o przyczynach i skutkach zanieczyszczenia oraz 
usprawnienie działań lokalnych władz 
publicznych w zakresie:

W ramach projektu AWAIR stworzono aplikację dla 
smartfonów. Będzie ona informować mieszkańców 
o stanie jakości powietrza i promować zmianę 
codziennych nawyków i zachowania na wypadek 
wystąpienia smogu. Propozycje będą obejmowały 
komunikaty i rekomendacje skierowane do osób 
z grup wrażliwych. Drugim narzędziem będzie 
System Wsparcia Decyzji dla interesariuszy i gmin, 
aby pomagać w procesie podejmowania decyzji 
na wypadek wystąpienia smogu.

Działania pilotażowe są prowadzone w Parmie 
(Włochy), Katowicach (Polska) oraz Budapeszcie-Zuglò 
(Węgry).
Celem działań jest wdrożenie strategii i narzędzi 
opracowanych w projekcie przy współdziałaniu 
z interesariuszami i mieszkańcami Miejskich 
Obszarów Funkcjonalnych. Obejmują one ankiety, 
spotkania z interesariuszami, zaangażowanie uczniów 
i rodziców, oraz systemy pomiarów jakości powietrza 
i procedury wymiany informacji.

zwiększenie świadomości sektora publicznego 
o zanieczyszczeniu powietrza,
dostarczenie narzędzi i planów działania dla 
zwiększenia świadomości,
stworzenie prawnego i instytucjonalnego 
środowiska, które będzie opracowywać nowe 
polityki zarządzania i koordynować je na 
szczeblu miejskich obszarów funkcjonalnych,
stworzenie sieci administratorów, naukowców, 
interesariuszy, obywateli i grup wrażliwych, która 
będzie sprzyjała wymianie informacji o jakości 
miasta i jej wpływie na zdrowie i dobrobyt 
ludzki,
promowanie wyników wdrożonych działań, 
pozwalających na zwiększenie skuteczności 
polityk lokalnych.

zarządzania w przypadku wystąpienia smogu,
wprowadzania działań łagodzących w celu 
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza 
oraz dostosowania działań do zmniejszenia 
narażenia ludności,
skuteczności i ewaluacji wdrożonych polityk 
i działań,
szkolenia administratorów dla zapewnienia jak 
najlepszego wykorzystania kanałów informacyj-
nych w celu dotarcia do jak największej liczby 
odbiorców w najkrótszym możliwym czasie.


