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Od lipca 2014 r. w mieście stołecznym Warszawie realizowany jest projekt „Przygotowanie strategii
adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i
partycypacji społecznej” - w skrócie „ADAPTCITY”. Celem projektu jest opracowanie mapy zagrożeń
klimatycznych i przygotowanie Strategii Adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy oraz
propagowanie wdrażania nowych instrumentów służących adaptacji do zmian klimatu w obszarach
metropolitalnych.

W ramach projektu ADAPTCITY prowadzone są również kampanie informacyjno-edukacyjne, które przyczyniają się do zwiększenia świadomości społecznej zagrożeń
związanych z nadchodzącymi zmianami klimatycznymi oraz prezentują mieszkańcom możliwości dostosowania się do nadchodzących zmian, między innymi przy
wykorzystaniu istniejących w mieście rozwiązań, takich jak dopłaty do lokalnych instalacji pro-ekologicznych.
Jednym z realizowanych w projekcie działań edukacyjno-informacyjnych jest mobilna wystawa prezentująca problem adaptacji do zmian klimatu, mapę klimatyczną
Warszawy i najważniejsze zagadnienia związane ze zmianami klimatu. Obecnie wystawa gości w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Od lutego 2017 r. trwają konsultacje społeczne przygotowanych w ramach projektu założeń do Strategii Adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy. Celem
konsultacji jest identyﬁkacja problemów uwarunkowanych skutkami zmian klimatu w mieście oraz ich rozwiązań, z uwzględnieniem lokalnej specyﬁki. Dzięki temu
Strategia zostanie wzbogacona o działania postulowane przez mieszkańców poszczególnych obszarów miasta. Najbliższe spotkania konsultacyjne odbędą się w
następujących terminach:
31 maja godz. 18.00 - Domu Kultury „Kolorowa”, ul. Sosnkowskiego 16 (Ursus),
6 czerwca godz. 18.00 - Urząd Dzielnicy Ursynów,
8 czerwca godz. 18.00 - Warsztat Warszawski, pl. Konstytucji 4 (Śródmieście),
20 czerwca godz. 18.00 - Urząd Dzielnicy Włochy.
Wypracowany projekt Strategii zostanie zaprezentowany i poddany dyskusji w Zespole ds. ochrony klimatu przy Prezydencie m.st. Warszawy. Po uzyskaniu pozytywnej
opinii, Strategia Adaptacji będzie przedmiotem obrad i uchwały Rady m.st. Warszawy.
Projekt ADAPTICY jest ﬁnansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Programu Life+. Liderem projektu jest Instytut na
rzecz Ekorozwoju (InE). Partnerami w projekcie są Miasto stołeczne Warszawa (główny beneﬁcjent rezultatów projektu) oraz Unia Metropolii Polskich, natomiast
partnerem zagranicznym jest Verband Region Stuttgart – instytucja zajmująca się planowaniem przestrzennym na poziomie regionalnym.
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej adaptcity.pl.

