Informacja o realizowanym projekcie w ramach
Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

PROJEKT
WIKT - Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie
transgranicznym
WIKT - Unterstützung von Klimaschutzmaßnahmen in der Grenzregion
BENEFICJENT WIODĄCY
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Badań Środowiskowych
www.imgw.pl
PARTNERZY PROJEKTU
P2 SAPOS GmbH
www.sapos-goerlitz.de

P3 Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
www.zielonaakcja.pl

P4 Fundacja Natura Polska
www.naturapolska.com
Opis projektu:
W celu przeciwdziałania skutkom zmian klimatu w wymiarze lokalnym 4 partnerów (1 z
Niemiec oraz 3 z Polski) podjęło wspólną inicjatywę opracowania podstaw do
przygotowanie regionu transgranicznego Polski i Saksonii do nadchodzących zmian
klimatu. Podjęta współpraca przez partnerów z Polski i Niemiec w zakresie intensyfikacji
współpracy instytucji i społeczności lokalnej na rzecz podnoszenia świadomości
ekologicznej mieszkańców obszaru wsparcia zainicjonowana została w projekcie
TRANSGEA i okazała się bardzo korzystna dla obszaru wsparcia. Efektem współpracy
partnerów z Polski i Niemiec w ramach projektu WIKT będą różnorodne działania
angażujące mieszkańców pogranicza. Pierwsza grupa działań o charakterze spotkań,
umożliwią wymianę poglądów (debaty, szkolenia, warsztaty, konferencje). Druga grupa
to działania aktywnie włączające mieszkańców obszaru wsparcia w ochronę lokalnego
klimatu (np. akcje sprzątania odpadów, zakładania łąk kwietnych, wysokich rabat).
Godnym uwagi rezultatem będą szkolenia dla szkół i dorosłych (np. z zakładania łąk
kwietnych, detektywi wodni, edukatorzy). Ponadto przygotowane będą liczne materiały
(gra edukacyjna, broszury, wystawa objazdowa, foldery, monografia, tablice edukacyjne
itd.) oraz powstanie internetowa baza wiedzy o ochronie klimatu. Opracowane materiały
będą źródłem wiedzy o ochronie klimatu i sposobach jego ochrony. Ponadto w ramach
projektu zostaną zrealizowane liczne przykłady dobrych praktyk mikroadaptacji (np. łąki
kwietne, rabaty ziołowe, nasadzenia drzew i krzewów, zagospodarowanie deszczówki,
deszczomierze, stacje klimatyczne, ogrody przyjazne owadom). Ponadto w ramach
projektu zaplanowano konkurs „Gmina Przyjazna Klimatowi” oraz organizację 3
konferencji aby na bieżąco informować o przebiegu, realizacji i wynikach projektu WIKT.
Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji instytucji rejonu wsparcia
oraz kreowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony klimatu
poprzez wdrożenie akcji na rzecz ochrony klimatu i bioróżnorodności.
W ramach projektu wyznaczono 3 cele szczegółowe:
1. Wpracowanie materiałów wspierających ochronę klimatu i bioróżnorodność dla
potrzeb instytucji i mieszkańców.
2. Wspieranie kompetencji samorządów lokalnych regionu wsparcia w zakresie dbania
o klimat.
3. Podnoszenie świadomości
bioróżnorodności.
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Okres realizacji: 01.07.2020 – 31.12.2022
Wartość projektu: 706.083,45 €
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85 %
Kierownik projektu: dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas
Kierownik organizacyjny Projektu: dr Iwona Zdralewicz
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