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FINANSOWANIE

Projekt
WIKT - Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym

WIKT - Unterstützung von Klimaschutzmaßnahmen in der Grenzregion

jest dofinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. 

Oś priorytetowa: Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny

Projekt jest dofinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu. 



Okres realizacji projektu / Laufzeit des Projektes: 01.07.2020 – 31.12.2022

Wydatki ogółem/ Gesamtausgaben: 768.641,45 €

Wydatki kwalifikowalne/ Förderfähige Gesamtausgaben: 760.356,93 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: EFRE – 85% / Förderung der Europäischen Union: EFRE - 85%

Partner wiodący Partnerzy projektu

WIKT - Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym

WIKT - Unterstützung von Klimaschutzmaßnahmen in der Grenzregion



Cel ogólny projektu
Wsparcie rozwoju kompetencji instytucji rejonu wsparcia oraz kreowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa 
w zakresie ochrony klimatu poprzez wdrożenie akcji na rzecz ochrony klimatu i bioróżnorodności.

Cele szczegółowe projektu
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 ekologicznej w zakresie ochrony klimatu i bioróżnorodności.

Allgemeines Ziel des Projekts
Unterstützung der Kompetenzentwicklung von Förderregionseinrichtungen und Schaffung eines ökologischen 
Bewusstseins.
für die Gesellschaft im Bereich Klimaschutz durch Umsetzung von Maßnahmen für Klimaschutz und Biodiversität.

Spezifische Ziele des Projekts
1 Erarbeitung von Materialien zum Klimaschutz und zur Biodiversität für die Bedürfnisse von Institutionen und
Bewohnern.
2 Unterstützung der Kompetenzen der Kommunen der Förderregion im Bereich Klimaschutz.
3 Steigerung des ökologischen Bewusstseins im Bereich Klimaschutz und Biodiversität.



samorzą
dowcy

edukatorzy

młodzież seniorzy

ZADANIE 1 Ochrona klimatu w regionie transgranicznym - stan obecny i wyzwania

GRUPY DOCELOWE

PRODUKTY

• Konferencja otwierająca

• Mapa potencjalnej retencji

• Lokalna mapa obszarów przyrodniczo cennych

• Folder o bioróżnorodności

• Elementarz młodego i starszego hydromorfologa

• Broszura o bioróżnorodności środowiska wodnego

• Prospekt - mini klucz do oznaczania organizmów wodnych

• Ankieta i raport z ankiet

• Pakiet zaleceń

• Broszura o zjawiskach ekstremalnych

• Monografia na temat ochrony klimatu
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ZADANIE 2
Współpraca z gminami i społeczeństwem w zakresie porozumienia /deklaracji na 

rzecz ochrony klimatu

GRUPY DOCELOWE

PRODUKTY

• Konferencja

• Debaty w gminach

• Szkolenia (dla samorządów, edukatorów)

• Wizyty studyjne

• Warsztaty przyrodnicze dla szkół

• Tworzenie ogrodów szkolnych

• Deklaracja „Przyjaciel klimatu”

• Konkurs „Gmina przyjazna klimatowi”
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ZADANIE 3
Podnoszenie świadomości publicznej na temat ochrony klimatu -

szczególnie w przypadku niebieskiej i zielonej infrastruktury

GRUPY DOCELOWE

PRODUKTY

• Konferencja podsumowująca

• Internetowa baza wiedzy o ochronie klimatu

• Warsztaty ze specjalnymi zestawami (wodni detektywi, hydromorfologia)

• Akcja zbiórki odpadów (lasy, jeziora, Nysa Łużycka)

• Warsztaty (o błękitno-zielonej infrastrukturze, o powodzi)

• Mikroadaptacje (np. nasadzenia - łąki kwietne, rabaty, drzew, 

deszczomierze, zagospodarowanie deszczówki)

• Ścieżka edukacyjna

• Piknik

• Poradniki

• Broszura o gatunkach roślin do nasadzeń

• Gra o bioróżnorodności

• Wystawa o ochronie klimatu



DZIEKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ!

Żródło: https://pl.plsn.eu/ 



Dziękuję za uwagę
Dziękuję za uwagę / Danke fűr Aufmerksamkeit

01.12.2022, Görlitz

Iwona Zdralewicz, (IMGW-PIB)


