
Polska-Sachsen

www.transgea.eu
Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der 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 An-
passung an den Klimawandel.
2. Koordinierung und Intensivierung der institutionellen Zusam-
menarbeit, die die Entwicklung von Kompetenzen auf dem Gebiet 
der grenzüberschreitenden Anpassungsmaßnahmen an den Kli-
mawandel 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

Efektem końcowym projektu jest zrealizowanie wielu działań służących przygotowaniu 
regionu transgranicznego Polski i Saksonii do nadchodzących zmian klimatu na poziomie 

lokalnym poprzez działania adaptacyjne w tym między innymi:

Das Endergebnis des Projekts ist die Umsetzung vieler Maßnahmen, um die grenzüber-
schreitende Region Polens und Sachsens durch Anpassungsmaßnahmen auf lokaler Ebene 

auf den bevorstehenden Klimawandel vorzubereiten einschließlich:

mikroadaptacje / Mikroanpassungen 
(nasadzenia drzew, wykonanie stacji meteorologicznych, ogro-
dów przyjaznych owadom)   
(Pflanzung von Bäumen, Bauen von Wetterstationen und insekten-
freundlichen Gärten)

publikacje informacyjne 
Informationspublikationen

Folder „Żyj z klimatem” 
Ordner „Lebe mit dem Klima”
Opracowanie obejmuje przykłady jakie miesz-
kańcy pogranicza polsko-saksońskiego mogą 
podejmować na rzecz ochrony klimatu.
Die Studie enthält Beispiele dafür, was die Be-
wohner der sächsisch-polnischen Grenzregion 
für den Klimaschutz tun können.

Poradnik  „Jak adaptować się 
do zmian klimatycznych”  
Leitfaden „Wie man sich an den 
Klimawandel anpassen kann”
Poradnik o adaptacji do zmian klimatycznych 
oraz łagodzeniu ich skutków.
Leitfaden zur Anpassung an den Klimawandel 
und zur Abschwächung seiner Auswirkungen.

Broszura „Jak łagodzić skutki 
zmian klimatu?” poprzez dzia-
łania lokalne dla globalnych 
korzyści. 
Broschüre „Wie kann der Kli-
mawandel eingedämmt wer-
den?” durch lokales Handeln 
zum globalen Nutzen.

Publikacja 
„Zmiany klimatu w obszarze wsparcia” 
Publikation „Klimawandel im Fördergebiet”

Jedną z najistotniejszych kwestii związanych 
ze środowiskiem naturalnym w ostatnich la-
tach są zmiany klimatu. Do najważniejszych 
problemów wynikających z obserwowanych i 
prognozowanych zmian klimatu należą m.in. 
określenie stopnia zmian klimatu w przyszłości 
oraz jakie działania mogą przyczynić się do ich 
zmniejszenia. Charakterystyka warunków hy-
droklimatycznych regionu pogranicza polsko-
-saksońskiego została opracowana w oparciu  
o dane z sieci stacji meteorologicznych IMGW-PIB (Polska) i DWD 
(Saksonia).
Eine der wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit der Umwelt in den 
letzten Jahren ist der Klimawandel. Zu den wichtigsten Problemen, die 
sich aus beobachteten und prognostizierten Klimaveränderungen er-
geben, gehören u.a. Bestimmung des zukünftigen Ausmaßes des Kli-
mawandels und welche Maßnahmen zu ihrer Reduzierung beitragen 
können. Die Charakteristik der hydroklimatischen Verhältnisse der pol-
nisch-sächsischen Grenzregion wurde auf der Grundlage von Daten 
aus dem Netz der Wetterstationen IMGW-PIB (Polen) und DWD (Sach-
sen) entwickelt.

Poradnik dla samorządowców 
„Jak przygotować gminę na 
zmiany klimatu”  
Entwicklung eines Leitfadens 
für die Selbstverwaltung  
„Wie kann eine Gemeinde auf 
den Klimawandel vorbereitet 
werden?”

SCHAFFEN SIE EIN GUTES KLIMA

Wie man sich an den 
Klimawandel anpassen kann

Jak adaptow
do zmian klimatycznych

ZMIANY KLIMATU 
W OBSZARZE WSPARCIA

KLIMAWANDEL 
IM FÖRDERGEBIET

Jak łagodzić skutki zmian klimatu? 
– poprzez działania lokalne do globalnych korzyści

Wie kann man die Folgen des Klimawandels mildern? 
– über lokale Maßnahmen zum globalen Nutzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradnik dla samorządowców 
Jak przygotować gminę na zmiany klimatu? 

Ratgeber für die Selbstverwaltungen 

„Wie kann man die Gemeinde auf den 
Klimawandel vorbereiten?” 

Celem opracowania jest przybliżenie możliwości zwiększenia adapta-
cyjności klimatycznej obszaru, jakim jest jednostka samorządu teryto-
rialnego (JST). W poradniku przybliżono podstawowe pojęcia związane 
ze zmianą klimatu, czy adaptacją do zmian klimatu. Wskazano kroki do 
określenia działań adaptacyjnych. Ponadto przybliżono samorządom  
i społecznościom lokalnym przykłady działań adaptacyjnych (dobre 
praktyki). 
Ziel der Studie ist es, die Möglichkeiten einer verstärkten Klimaan-
passung des Gebiets, das eine territoriale Selbstverwaltungseinheit 
ist, darzustellen. Der Leitfaden stellt die grundlegenden Konzepte im 
Zusammenhang mit dem Klimawandel oder der Anpassung an den 
Klimawandel vor. Es wurden Schritte zur Identifizierung von Anpas-
sungsmaßnahmen angegeben. Darüber hinaus wurden Beispiele für 
Anpassungsmaßnahmen (gute Praktiken) den lokalen Regierungen 
und Gemeinden  vorgestellt.

www.transgea.eu
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Katalog działań z przykładami dobrych praktyk 
Katalog von Aktivitäten mit Beispielen guter 
Praxis

W ramach realizacji projektu opracowano 
bazę wiedzy na temat działań adaptacyj-
nych wraz przykładami dobrych praktyk. 
Opracowanie katalogu pozwoliło na zebra-
nie informacji na temat różnorodnych dzia-
łań adaptacyjnych do zmian klimatu, z ukie-
runkowaniem na adaptacje niskonakładowe 
tzw. mikroadaptacje, które mogą być zreali-
zowane zarówno przez lokalne samorządy,  
jak również organizacje pozarządowe, szkoły,  
a nawet osoby prywatne. 

Im Rahmen des Projekts wurde eine Wissensbasis zu Anpassungsaktivi-
täten zusammen mit Beispielen für bewährte Praktiken entwickelt. Die 
Entwicklung des Katalogs ermöglichte es, Informationen über verschie-
dene Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel zu sammeln, 
wobei der Schwerpunkt auf kostengünstigen so genannten Micro-An-
passungen lag, die sowohl von lokalen Regierungen als auch von Nicht-
regierungsorganisationen, Schulen und sogar Einzelpersonen durch-
geführt werden können.

powstanie mapy oceny wrażliwości 
Entstehung einer Sensitivi-
tätsbewertungskarte
Celem podjętego zadania było wypracowa-
nie metodyki oceny wrażliwości obszaru tran-
sgranicznego na zmiany klimatyczne oraz 
przygotowanie na tej podstawie wizualizacji  
w postaci map wrażliwości. W opracowaniu 
omówiono krótko pojęcie wrażliwości oraz 
przedstawiono zastosowane podejście me-
todyczne oraz wyniki analiz wraz z mapami wrażliwości dla 6 sekto-
rów wybranych jako najbardziej istotne dla analizowanego obszaru: 
zdrowie, lesistość, rolnictwo, turystyka, transport oraz różnorodność 
biologiczna i obszary prawnie chronione.
Ziel der übernommenen Aufgabe war es, eine Methodik zur Bewertung 
der Sensibilität des Grenzgebiets gegenüber dem Klimawandel zu ent-
wickeln und auf dieser Grundlage eine Visualisierung in Form von Sen-
sitivitätskarten zu erstellen. In der Studie wurde das Konzept der Sensi-
tivität kurz diskutiert und der methodische Ansatz und die Ergebnisse 
von Analysen zusammen mit Sensitivitätskarten für 6 Sektoren, die 
als die wichtigsten für das analysierte Gebiet ausgewählt wurden: Ge-
sundheit, Waldbedeckung, Landwirtschaft, Tourismus, Verkehr sowie 
Biodiversität und gesetzlich geschützte Gebiete wurden präsentiert.

organizacja wystaw 
Organisation von Ausstellungen
prezentujących sposoby adaptacji do zmian klimatu z przykładami  
dobrych praktyk w tym zakresie.
in denen Methoden zur Anpassung 
an den Klimawandel anhand von 
Beispielen für bewährte Praktiken in 
diesem Bereich vorgestellt werden.

konferencje / Konferenzen

debaty / Debatten

warsztaty / Workshops

szkolenia 
i wyjazdy studyjne 
Schulungen und 
Studienreisen

film / Film

Film przybliża podstawowe pojęcia związane z klimatem oraz 
prezentuje różne przykłady działań lokalnych na rzecz adaptacji 
do zmian klimatycznych (wioska energetyczna w Radibor, nasa-
dzenia drzew, zielone ściany, fotowoltaika, ogródki klimatyczne,  
łąki kwietne itp.).
Der Film stellt klimabezogene Grundkonzepte vor und präsentiert ver-
schiedene Beispiele für lokale Aktionen zur Anpassung an den Klima-
wandel (Energiedorf in Radibor, Baumpflanzungen, grüne Mauern, 
Photovoltaik, Klimagärten, Blumenwiesen usw.).

ścieżki edukacyjne / Bildungswege

strona internetowa projektu  
www.transgea.eu  
Projektwebsite www.transgea.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalog działań  
z przykładami dobrych praktyk 

Katalog der Maßnahmen  
mit Beispielen der guten Praktiken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa oceny wrażliwości 

Sensitivitätskarte 

dla samorządów lokalnych, orga-
nizacji pozarządowych i mieszkań-
ców pogranicza z prezentacjami  
i debatami obejmującymi działa-
nia na rzecz łagodzenia zmian kli-
matycznych.

für Kommunalverwaltungen, NGOs 
und Grenzbewohner mit Präsentati-
onen und Debatten über Maßnah-
men zur Eindämmung des Klima-
wandels.

dla mieszkańców pogranicza o 
tym jak lokalnie można przygoto-
wać się do zmian klimatycznych.

für Grenzbewohner darüber, wie 
lokal Sie sich auf den Klimawandel 
vorbereiten können.

dla uczniów szkół z poznaniem 
ogródka meteorologicznego oraz 
seniorów o ogrodach związane z 
ochroną obszarów zielonych na 
obszarach miejskich. 

für Schüler mit Kenntnissen des me-
teorologischen Gartens und Seni-
oren mit Gärten zum Schutz von 
Grünflächen in städtischen Gebie-
ten.

na temat dobrych praktyk w utrzy-
maniu zielonej i niebieskiej in-
frastruktury, jako odpowiedź na 
zmiany klimatu.
zum Thema guter Praktiken in der 
grünen und blauen Infrastruktur als 
Reaktion auf den Klimawandel.

przedstawiający podstawowe za-
gadnienia klimatyczne i lokalne 
działania adaptacyjne.
mit einer Präsentation grundlegen-
der Klimaprobleme und lokaler An-
passungsaktivitäten.

w Mirsku i Boxberg służące dal-
szej prezentacji projektu i eduka-
cji mieszkańców pogranicza, jak 
przygotować się do zmian klima-
tu.

in Mirsk und Boxberg zu einer weite-
ren Darstellung des Projekts und zur 
Schulung der Grenzbewohner darin, 
sich auf den Klimawandel vorzube-
reiten.

(bieżące informacje związane z wdrażaniem projektu, opisy szcze-
gółowe działań, materiały do pobrania, Internetowe Centrum Kon-
sultacji Działań Adaptacyjnych).
(aktuelle Informationen zur Durchführung des Projekts, detaillierte Be-
schreibungen der Aktivitäten, Downloads, Internet Center for Consul-
ting Adaptation Activities).

www.transgea.eu


