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Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der Lokalen Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel

Głównym celem projektu jest przygotowanie regionu 
transgranicznego Polski i Saksonii do nadchodzących 
zmian klimatu na poziomie lokalnym poprzez koordynację 
współpracy w dziedzinie ekologii pomiędzy instytucjami oraz 
społeczeństwem. 

Vorbereitung der grenzüberschreitenden Region in Polen und Sach-
sen auf den kommenden Klimawandel auf lokaler Ebene
durch die Koordinierung der Zusammenarbeit im Bereich der Öko-
logie zwischen den Institutionen und der Bevölkerung. 

Wyznaczono 3 cele szczegółowe projektu:
1. Przygotowanie transgranicznych propozycji adaptacji do 
zmian klimatu.
2. Koordynacja i intensyfikacja współpracy instytucjonalnej 
wspierającej rozwój kompetencji w zakresie transgranicznych 
działań adaptacyjnych do zmian klimatu.
3. Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców 
regionu przygranicznego związanych ze skutkami zmian 
klimatu.   

Es wurden 3 spezifische Ziele des Projektes gesetzt:
1. Vorbereitung von grenzüberschreitenden Vorschlägen für 
Anpassung an den Klimawandel.
2. Koordinierung und Intensivierung der institutionellen Zusamme-
narbeit, die die Entwicklung von Kompetenzen auf dem Gebiet der 
grenzüberschreitenden Anpassungsmaßnahmen an den Klimawan-
del unterstützt.
3. Gestaltung der umweltbewussten Haltung der Bewohner von der 
Grenzregion im Bezug auf die Folgen des Klimawandels.

Okres realizacji / Projektdauer:  01.07.2018 – 30.06.2020
Wartość projektu / Gesamtausgaben: 433.535,63 €
Dofinansowanie z Unii Europejskiej / Finanzierung von der 
Europäischen Union:  85 %

BENEFICJENT WIODĄCY / Lead Partner

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Badań Środowiskowych
we Wrocławiu
www.imgw.pl
Kierownik Projektu / Projektleiter
dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas
mariusz.adynkiewicz@imgw.pl
Tel. +48 71 32 00 356

PARTNERZY PROJEKTU / Projektpartner

GÜSA e.V. 
www.guesaev-goerlitz.jimdo.com
 
SAPOS gemeinnützige GmbH
www.sapos-goerlitz.de
 
Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” 
www.zielonaakcja.pl
 
Fundacja Natura Polska
www.naturapolska.com

Podjęta inicjatywa 5 partnerów z Polski i Saksonii w zakresie trans-
granicznej współpracy na rzecz lokalnych działań adaptacyjnych do 
zmian klimatu przyczyni się do wypracowania wspólnego podejścia 
metodycznego do oceny wrażliwości obszaru transgranicznego. Przez 
wrażliwość rozumiany jest stopień, w jakim dany obszar reaguje na 
zachodzące zmiany klimatu. Przeprowadzenie oceny wrażliwości 
obejmie analizę wybranych czynników klimatycznych. W wyniku tych 
prac powstanie mapa wrażliwości, na podstawie której powstanie 
katalog działań adaptacyjnych, dostosowanych do zróżnicowanej 
wrażliwości obszaru transgranicznego. Wśród produktów projektu 
będzie także poradnik dla samorządowców „Jak przygotować gmi-
nę na zmiany klimatu?”. Do intensyfikacji współpracy z wybranymi 
gminami przyczynią się zaplanowane szkolenie dla gmin i debaty 
poświęcone tematyce zmian klimatycznych i podejmowania różno-
rodnych działań adaptacyjnych. W ramach projektu zostaną również 
przeprowadzone warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkolnej i se-
niorów. Ponadto partnerzy projektu zrealizują i zaprezentują mikro-
adaptacje, stanowiące przykład, jak w sposób prosty i przy stosunko-
wo niskich nakładach finansowych społeczność lokalna może podjąć 
inicjatywę przeciwdziałania negatywnym skutkom obserwowanych 
i spodziewanych zmian klimatu. 

Die Initiative von 5 Partnern aus Polen und Sachsen im Bereich der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit zu Gunsten von lokalen Anpassungsmaßnahmen 
an den Klimawandel wird zur Entwicklung eines gemeinsamen methodischen 
Ansatzes zur Bewertung der Sensibilität des grenzüberschreitenden Bereiches bei‐
tragen. Unter der Sensibilität wird der Grad verstanden, in dem ein bestimmtes 
Gebiet auf den sich vollziehenden Klimawandel reagiert. Die Durchführung der 
Sensibilitätsbewertung wird die Analyse der gewählten klimatischen Faktoren 
umfassen. Als Ergebnis dieser Arbeit entsteht eine Sensibilitätskarte, auf deren 
Grundlage ein Katalog von Anpassungsmaßnahmen, zugeschnitten auf die un-
terschiedlichen Sensibilitäten des Grenzgebietes, entsteht. Unter den Produkten 
des Projekts erscheint auch ein Ratgeber für kommunale Entscheidungsträger 
„Wie soll die Gemeinde auf den Klimawandel vorbereitet werden?“. Zur Intensi-
vierung der Zusammenarbeit mit ausgewählten Kommunen tragen geplante 
Schulung für Kommunen und Debatten zum Klimawandel sowie zur Ergreifung 
verschiedener Anpassungsmaßnahmen bei. Im Rahmen des Projekts werden 
auch pädagogische Workshops für Schulkinder und Senioren durchgeführt. 
Darüber hinaus werden die Projektpartner die Mikroanpassungen durchführen 
und als Beispiele dafür präsentieren, wie eine lokale Gemeinschaft auf eine einfa-
che Art und Weise und mit relativ geringem finanziellem Aufwand die Initiative 
ergreifen kann, den negativen Auswirkungen des beobachteten und erwarteten 
Klimawandels entgegenzuwirken.

Przykłady działań realizowanych 
w ramach projektu TRANSGEA
 
Beispiele für ergriffene Maßnahmen 
im Rahmen des Projekts TRANSGEA
Konferencja upowszechniająca zagadnienia zmian klimatu 
w obszarze pogranicza 19.11.2018 r. - Zgorzelec
Podczas pierwszej konferencji organizowanej przez IMGW-ZBŚ w pro-
jekcie TRANSGEA pod hasłem „Klimat – czy nam na tym zależy? Przy-
gotowanie regionu transgranicznego Polski i Saksonii do nadchodzą-
cych zmian klimatu na poziomie lokalnym” zaprezentowano siedem 
prezentacji (3 prezentacje autorstwa IMGW-ZBŚ oraz 4 prezentacje 
każdego z partnerów projektu). Przedstawiono cele i zadania zapla-
nowane do realizacji w projekcie TRANSGEA. Ponadto zaprezento-
wano także zagadnienia diagnozy warunków hydro-klimatycznych 
i zmian klimatu w obszarze wsparcia projektów INTERREG Polska-
-Saksonia oraz dotychczas obserwowanych konsekwencji zdarzeń 
ekstremalnych. Następnie partnerzy projektu podzielili się swoim 
doświadczeniem w podejmowanych uprzednio działaniach na rzecz 
obszaru wsparcia, w tym doświadczenia z zakresu działań korzystnie 
oddziałujących na obserwowane skutki zmian klimatu. 
Konferencję zakończyła owocna dyskusja, w której aktywny udział 
wzięli słuchacze zarówno z polskiej, jak i niemieckiej części obszaru 
wsparcia. Goście podkreślali, iż realizacja projektu TRANSGEA wpisuję 
się w międzynarodową inicjatywę podejmowania i realizowania dzia-
łań adaptacyjnych ze względu na obserwowane zmiany klimatycz-
ne, których sami doświadczają. Zagadnienia poruszane w projekcie 
TRANSGEA mieszczą się w sferze zainteresowań zarówno mieszkań-
ców obszaru wsparcia oraz administracji samorządowej, zwłaszcza 
w sytuacji, gdy obserwowane ekstremalne zjawiska pogodowe po-
wodują zagrożenie dla mieszkańców oraz liczne szkody materialne. 
W konferencji wzięło udział blisko 60 osób. 
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Konferenz, die die Fragen des Klimawandels in der Grenzregion 
verbreitet: am 19.11.2018 in Zgorzelec
Während der ersten, von IMGW-ZBŚ veranstalteten Konferenz im Projekt TRANS–
GEA unter dem Motto Klima. Liegt uns was daran? Vorbereitung der grenzüber-
schreitenden Region von Polen und Sachsen auf den bevorstehenden Klima-
wandel auf lokaler Ebene” wurden sieben Präsentationen (3 Präsentationen von 
IMGW-ZBŚ und 4 Präsentationen von jedem Projektpartner) dargestellt. Es wur-
den die für die Umsetzung im Projekt TRANSGEA geplanten Ziele und Aufgaben 
präsentiert. Darüber hinaus wurden auch Fragen der Diagnose von hydro-klima-
tischen Verhältnissen und des Klimawandels im Fördergebiet der Projekte INTER-
REG Polen-Sachsen sowie der bisher beobachteten Folgen von Extremereignis-
sen präsentiert. Dann teilten die Projektpartner ihre Erfahrungen in den bisher 
unternommenen Anstrengungen zu Gunsten des Fördergebietes  einschließlich 
der Erfahrungen innerhalb der Aktionen, die die beobachteten Auswirkungen 
des Klimawandels positiv beeinflussen. Die Konferenz endete mit fruchtbarer 
Diskussion, an der sich die Teilnehmer sowohl von dem polnischen als auch dem 
deutschen Teil des Fördergebietes aktiv beteiligt haben. Die Gäste betonten, dass 
die Umsetzung des Projekts TRANSGEA Teil der internationalen Initiative ist, um 
mögliche Anpassungsmaßnahmen in Hinsicht auf die selbst wahrgenommenen 
Klimaveränderungen zu finden und umzusetzen. Die im Projekt TRANSGEA zur 
Sprache gebrachten Probleme sind von Interesse sowohl für die Einwohner des 
Fördergebietes als auch für Kommunalverwaltung, vor allem wenn beobachtete 
extreme Wetterereignisse die Gefahr für Bewohner sowie zahlreiche Sachschäden 
verursachen. An der Konferenz haben sich fast 60 Personen beteiligt.

Szkolenie z wyjazdem studyjnym
W dniach 3-5 grudnia 2018 roku w Lubaniu odbyło się szkolenie p.n. 
„Susza czy powódź – adaptacja do zmian klimatu poprzez działania 
lokalne” zorganizowane i przeprowadzone przez Fundację Ekologicz-
ną Zielona Akcja, przy współudziale IMGW-ZBŚ. Wzięli w nim udział 
przedstawiciele samorządów lokalnych (gmin i powiatów) oraz or-
ganizacji pozarządowych.
W ramach szkolenia poruszono praktyczne kwestie działań adapta-
cyjnych do zmian klimatu, które można realizować na poziomie lo-
kalnym. Poruszona tematyka to m. in.:
- tendencje zmian klimatu w regionie, 
- problemy na poziomie globalnym i  lokalnym w zakresie zmian kli-
matu,
- identyfikacja postępujących zjawisk zmian klimatu,
- dobre praktyki działań adaptacyjnych, w tym zielona i niebieska 
infrastruktura na obszarach zurbanizowanych i wiejskich, 
- gospodarowanie zasobami wodnymi w aspekcie powodzi, suszy 
i podtopień,
 -zadrzewienia oraz ich planowanie jako praktyczny przykład wdra-
żania zielonej infrastruktury,
- wykorzystanie środowiska przyrodniczego w adaptacji do zmian 
klimatu,
- planowanie działań adaptacyjnych w gminie oraz powiecie,  
- środki finansowe na działania adaptacyjne oraz edukację związaną 
z tą tematyką,
- mobilizowanie społeczności do prowadzenia lokalnych działań ada-
ptacyjnych.

Istotnym uzupełnieniem szkolenia była wizyta studyjna, organizato-
rem której byli Fundację Ekologiczną Zielona Akcja i Sapos. Uczest-
nicy poznali rozwiązania w zakresie produkcji i dostarczania energii 
z biogazu oraz zrębków drewnianych zastosowane w  wiosce ener-
getycznej Radibor koło Bautzen. Rozwiązania zastosowane w wiosce 
Radibor są ustawicznie ulepszane i pozwolą w ciągu najbliższych kil-
ku lat na osiągnięcie niezależności energetycznej i cieplnej wszyst-
kich budynków zlokalizowanych w wiosce. Następnym obiektem 
był zrekultywowany w kierunku wodnym zbiornik o nazwie Jezioro 
Berzdorf. Jest to wielkopowierzchniowy zbiornik wody zlokalizowa-
ny na południu od miejscowości Görlitz utworzony w miejscu by-
łej kopalni węgla brunatnego. Obecnie jest to miejsce rekreacji dla 
mieszkańców worka turoszowskiego z Niemiec, Polski i Czech. Nad 
zbiornikiem zorganizowano zróżnicowane zaplecze turystyczne. 
Uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję zobaczyć także zastosowa-
ne rozwiązania (dobre praktyki) z zakresu zielonej i niebieskiej infra-
struktury zrealizowane w przestrzeni miasta Görlitz.

Schulung mit Studienreise
Vom 3. bis zum 5. Dezember 2018 fand eine Schulung unter dem Namen „Dürre 
oder Flut - Anpassung an den Klimawandel durch lokale Aktionen“ in Lubań statt. 
Sie wurde von der Ökologischen Stiftung Grüne Aktion in Zusammenarbeit mit  
IMGW-ZBŚ organisiert und durchgeführt. Es waren Vertreter der lokalen Behör-
den (Gemeinden und Landkreise) und Nichtregierungsorganisationen beteiligt. 
Im Rahmen der Schulung wurden praktische Fragen von Anpassungsmaßnah-
men an den Klimawandel, die auf lokaler Ebene umgesetzt werden können, zur 

Radibor wioska energetyczna
Energiedorf Radibor

Sprache gebracht. Angesprochen wurden u.a.:
- Tendenzen des Klimawandels in der Region,
- Probleme bezüglich des Klimawandels auf globaler und lokaler Ebene,
- Identifizierung der progressiven Phänomene des Klimawandels,
- gute Praktiken von Anpassungsmaßnahmen, einschließlich der grünen und 
blauen Infrastruktur in städtischen und ländlichen Gebieten,
- Wassermanagement in Bezug auf Überschwemmungen und Dürreperioden,
- Anpflanzungen und ihre Planung als ein praktisches Beispiel für die Umsetzung 
der grünen Infrastruktur,
- Nutzung der natürlichen Umgebung zur Anpassung an den Klimawandel,
- Planung von Anpassungsmaßnahmen in der Gemeinde und im Landkreis,
- finanzielle Mittel für die Anpassungsmaßnahmen sowie Ausbildung in Bezug 
auf dieses Thema,
- Mobilisierung der Gemeinschaft zur Durchführung der lokalen Anpassungs‐
maßnahmen.
Eine wichtige Ergänzung der Schulung war ein Studienbesuch, der von der Öko-
logischen Stiftung Grüne Aktion und SAPOS organisiert wurde. Die Teilnehmer 
haben sich mit Lösungen für die Produktion und Lieferung von Energie aus Bio-
gas und Holzhackschnitzel vertraut gemacht, die im „Energie-Gemeinde“ Radibor 
bei Bautzen eingesetzt werden. Das in der Gemeinde Radibor realisierte Nahwär-
menetz wird ständig weiter ausgebaut und ermöglicht in allen Gebäuden der 
Gemeinde, die Energie- und Wärmeunabhängigkeit in den nächsten Jahren zu 
erreichen. Das nächste Objekt war zum Thema „blaue Infrastruktur“, der Berzdor-
fer See. Es ist ein großflächiges Wasserreservoir südlich von Görlitz, an der Stelle 
einer ehemaligen Braunkohlengrube. Zur Zeit ist es ein Ort der Erholung für die 
umliegenden Bewohner aus Deutschland, Polen und Tschechien. Am Reservo-
ir wurden verschiedene touristische Einrichtungen platziert. Die Teilnehmer der 
Studienreise hatten auch die Gelegenheit, Lösungen (gute Praktiken) im Bereich 
der grünen und blauen Infrastruktur, in der Stadt Görlitz zu sehen. 

Strona internetowa projektu www.transgea.eu
W ramach projektu Fundacja Natura Polska przygotowała dwuję-
zyczną stronę internetową, na której zamieszczane są bieżące infor-
macje związane z wdrażaniem projektu. Ponadto znajdują się tutaj 
informacje o celach i zadaniach projektowych, mikroadaptacjach, 
działaniach pokazowych i wszelkich wydarzeniach. Do pobrania są 
również materiały powstałe w wyniku realizacji projektu. Na stronie 
internetowej projektu znajdują się też informacje o Internetowym 
Centrum Konsultacji Działań Adaptacyjnych.

Website vom Projekt www.transgea.eu
Im Rahmen des Projekts hat Fundacja Natura Polska eine zweisprachige Web‐se-
ite vorbereitet, auf der aktuelle Informationen im Zusammenhang mit der Um-
setzung des Projektes veröffentlicht werden. Darüber hinaus gibt es Informatio-
nen über die Ziele und Projektaufgaben, Mikroadaptationen, Präsentationen und 
Veranstaltungen. Es sind auch Unterlagen zum herunterzuladen, die während 
der Projektumsetzung entstanden sind. Auf der Projekt-Website gibt es auch In-
formationen über das Internet-Beratungszentrum für Adaptive Maßnahmen.
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Wyjazd studyjny - zielona infrastruktura w Görlitz
Studienreise - grüne Infrastruktur in Görlitz
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Szkolenie w Lubaniu
Schulung in Lubań
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