A Szlovák Köztársaság azon EU-tagállamok egyike,
amelyek levegőminőségi problémákkal néznek szembe,
amelynek jelentős negatív hatása van a polgárok
egészségére és a környezetre.
A levegőminőség javítása - LIFE IP projekt, a
levegőminőség javítását célzó különös intézkedések
végrehajtására összpontosít, támogatja a levegőminőség
és levegővédelem területén érintett partnerek oktatási,
kommunikációs és megfigyelési tevékenységeit.
A projekt fő célja a hatékony levegőminőségmenedzsment támogatása, a levegő minőségének
javítása és a lakosság légszennyező anyagok káros
hatásainak való kitettségének csökkentése.

A projekt költségvetése: 15 000 000,00 EUR
Az EU pénzügyi támogatásának nagyságrendje: 9 000 000,00 EUR
A projekt időtartama: 01.01.2020 – 31.12.2027

A levegőminőség javítása - LIFE IP projektet
A projekt összehangolja:
LIFE IP projektkoordinációs osztály – Levegőminőség javítása
Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma

info@populair.sk

Növeljük a levegő
minőségét

A levegőminőség javítása - LIFE IP projektet (LIFE18 IPE/SK/000010)
az Európai únió támogatta a LIFE program keretein belül
A projekt a Szlovák állami költségvetésből, a Szlovák Környezetvédelmi
Minisztériumon keresztül finanszírozott

www.populair.sk

www.populair.sk

Növeljük a lakosság tudatosságát és
felhívjuk a figyelmét a levegő minőségére

Segítünk az állami és helyi
hatóságoknak levegőminőségi
menedzserek bevonásával

A szálló por (PM10 a PM2,5), valamint a karcinogén benzo(a)
pirén kibocsátásának legnagyobb részét manapság a szilárd
tüzelőanyagok háztartásokban történő égetése okozza.

A levegőminőség javítása - LIFE IP projekt célja, hogy
hozzájáruljon a szlovákiai levegőminőség javításához olyan
intézkedésekkel, amelyek csökkentik a PM10, PM2,5, benzo(a)
pyrén és NO2 szennyezőanyagok koncentrációját, amelyek
főként háztartási fűtésből és közlekedésből származnak.

Szlovákiában vannak olyan területek, ahol a levegő
minősége olyan mértékben terhelt, hogy speciális
levegőminőség-kezelési rendszert kell alkalmazni. Ilyen
területeket levegőminőség-menedzsment térségeknek
(ORKO) hívunk.

Az intézkedések egyike a levegőminőség menedzserek
nemzeti hálózatának létrehozása.

Figyelemmel kísérjük az ORKO levegőminőségének
javítását célzó egyedi intézkedések végrehajtását,
amelyeket a levegőminőség javítását célzó programok
tartalmaznak.

A nem megfelelő fűtés által okozott szennyezett levegő
szintén az információhiány következménye, ezért alapvető
fontosságú a lakosság környezettudatosságának fokozása a
levegővédelem területén.
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Megfigyeljük a levegő minőségét és a
levegőminőségi intézkedések hatásait

