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 Rozwijanie zdolności adaptacji do zmian klimatu
małych i średnich miast Polski

 Zapewnienie podmiotom na poziomie lokalnym
dostępu do wiedzy na temat adaptacji do zmian
klimatu

 Realizacja celów adaptacyjnych określonych w unijnej
i krajowej strategii adaptacji do zmian klimatu

 Wymiana dobrych praktyk w zakresie adaptacji
ze stroną norweską

Zakładane cele projektu



Partnerstwo
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 Strategie adaptacji dla 5 miast Polski

 Szkolenia

 Materiały szkoleniowe

 Wizyta studyjna w Norwegii

 Strona www.climcities.ios.gov.pl

 2 konferencje

 Artykuły

 Porozumienia z organizacjami 
pozarządowymi

Działania

http://www.climcities.ios.gov.pl/


5

Strategie adaptacji (1)

Analiza zjawisk klimatycznych

Ocena wrażliwości i potencjału 
adaptacyjnego

Ocena podatności na zmiany klimatu
Analiza ryzyka

Określenie wizji miasta, celów działań 
adaptacyjnych

Określenie zasad wdrażania strategii

Etapy tworzenia
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Etapy wdrażania 

Analiza 
zagrożeń

Cele 
Działania

WdrażanieMonitoring

Ewaluacja

Strategie adaptacji (2)
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Udział mieszkańców w opracowaniu strategii:

 wiedza na temat miasta

 wspólna wizja

 wspólne planowanie celów i działań

 akceptacja i wsparcie na etapie realizacji strategii

 skuteczna adaptacja

Strategie adaptacji (3)
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5 miast partnerskich

Ostrołęka Tomaszów Mazowiecki

BełchatówNowy Sącz

Strategie adaptacji (5)

Siedlce

W drugiej części konferencji – prezentacja wszystkich strategii



Szkolenia (1)



 Wszystkie regiony Polski

 Uczestnicy z 80 miast

 Ponad 500 osób przeszkolonych

 Odbiorcy: samorządy, organizacje pozarządowe,
naukowcy, przedsiębiorcy, studenci, mieszkańcy

 Pozytywne oceny

 Dalej szkolimy! Zapraszamy chętnych
do końca października

Szkolenia (2)



Szkolenia - partnerstwo z WFOŚiGW
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 opracowania 

 e-learning

 prezentacje

Dostępne dla osób przeszkolonych na stronie 
projektu

www.climcities.ios.gov.pl

Materiały szkoleniowe

http://www.climcities.ios.gov.pl/


 Dla pracowników Urzędów Miast z 5 miast
partnerskich

 Spotkania w bliźniaczych urzędach w Oslo,
Tonsberg, Baerum

 dobre praktyki: błękitno-zielona infrastruktura,
zarządzanie wodami opadowymi, przeciwdziałanie
powodziom, osuwiskom, zagrożenia związane z
podnoszeniem się poziomu morza

Wizyta studyjna w Norwegii (1)



Wizyta studyjna w Norwegii (2)
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Strona projektu 
www.climcities.ios.gov.pl

http://www.climcities.ios.gov.pl/


 2 konferencje

 publikacja min. 4 artykułów dot. strategii
adaptacji

 portale społecznościowe, strona projektu,
strona IOŚ-PIB

 porozumienia z instytucjami pozarządowymi

 materiały szkoleniowe

Działania promocyjne,
trwałość efektów projektu
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