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ze spotkania Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu działającej w ramach 
Krajowej Sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami 

unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”

28 kwietnia 2017 r., Warszawa

I. Miejsce, czas, uczestnicy spotkania
W dniu 28 kwietnia 2017 r. w Warszawie w Ministerstwie Środowiska odbyło się V spotkanie 
Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu poświęcone przedstawieniu stanu prac nad 
projektem pn. Miejskie Plany Adaptacji (MPA), uwzględnianiu w Regionalnych Programach 
Operacyjnych komponentu dotyczącego zagospodarowania wód opadowych, oraz 
komponentu dotyczącego adaptacji do zmian klimatu. Przeanalizowano również możliwości 
rozszerzenia wybranych RPO o kwestie adaptacyjne. W spotkaniu udział wzięli m.in. 
przedstawiciele Ministerstwa Środowiska (MŚ), Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
(GDOŚ), regionalnych dyrekcji ochrony środowiska (RDOŚ), urzędów marszałkowskich, 
Ministerstwa Rozwoju (MR), Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (MliB), Urzędu m.st. 
Warszawy oraz Pani -Rajkowska Barbara z Instytutu Ochrony Środowiska -  Państwowego 
Instytutu Badawczego, kierownik projektu MPA.

II. Przedmiot i przebieg spotkania
Przewodniczący grupy roboczej -  Pan Marcin Grądzki z MŚ powitał uczestników spotkania i 
przedstawił jego program oraz poinformował o kolejnych planach pracy grupy.

Następnie Pani Barbara Rajkowska kierownik projektu z Instytutu Ochrony Środowiska -  
Państwowego Instytutu Badawczego przedstawiła stan prac nad projektem pn. Miejskie 
Plany Adaptacji, którego beneficjentem jest Ministerstwo Środowiska i który rozpoczął się w 
styczniu 2017r. Powiedziała, że projekt ma zostać zrealizowany w ciągu 24 miesięcy, a 
partnerami projektu są 44 miasta. Projekt został podzielony na 10 regionów, każdy region 
posiada swojego koordynatora, a Instytut Ochrony Środowiska jako lider odpowiada za 
całość projektu. Poinformowała, że wszelkie informacje o projekcie są publikowane na 
stronie internetowej projektu www.44mpa.pl. Prelegentka podkreśliła, że MPA nie będzie 
dokumentem naukowym. Celem nadrzędnym dokumentu jest przygotowanie władz miast i 
ich mieszkańców do świadomego i odpowiedzialnego reagowania na możliwe zmiany 
klimatu i ich skutki (zagrożenia). Projekt obejmuje:

określenie podatności miast na zmiany klimatu,

zaplanowanie działań adaptacyjnych na poziomie lokalnym,

podniesienie świadomości nt. potrzeby adaptacji do zmian klimatu na poziomie 
lokalnym.
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Powiedziała również, że MPA nie będzie dokumentem zastępującym inne strategiczne lub 
operacyjne dokumenty w mieście, natomiast będzie instrumentem polityki miejskiej 
wskazującym diagnozę i specyfikę każdego miasta oraz rozwiązania dla każdego miasta. 
Dokument ten będzie pomocny do planowania inwestycji i będzie ułatwiał aplikowanie o 
środki finansowe na ich realizację. Podkreśliła, że wybór pakietu działań adaptacyjnych dla 
danego miasta będzie wynikiem analiz, które będą rozpoczynały się od identyfikacji 
zagrożeń związanych ze zmianami klimatu przez analizę podatności miasta, analizę ryzyka 
po wybór najkorzystniejszej opcji adaptacji. Prelegentka omówiła VI etapów realizacji 
projektu tj.

Etap I - zaplanowanie prac projektowych, w tym m.in. powołanie zespołów projektowych oraz 
opracowanie harmonogramu prac;

Etap II -ocena podatności miasta na bazie: analizy skutków zmian klimatu w mieście, ocena 
wrażliwości, ocena potencjału adaptacyjnego;

Etap III- identyfikacja i ocena ryzyk związanych ze zmianami klimatu w mieście oraz 
identyfikacja lokalnych szans z nimi związanych;

Etap IV ocena opcji adaptacji - wskazanie celów szczegółowych i obszarów priorytetowych 
MPA oraz zidentyfikowanie możliwych opcji adaptacji;

Etap V ocena i wybór opcji - dokonanie wyboru najbardziej adekwatnych opcji adaptacji w 
oparciu o analizę wielokryterialną oraz analizę kosztów i korzyści;

Etap VI - opracowanie dokumentu MPA wraz z przeprowadzeniem Strategicznej Oceny 
Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ).+

Prelegentka omówiła dokładnie jakie są oczekiwane rezultaty każdego etapu projektu. 

Następnie przedstawiła działania które wymagają finansowania, a do których należą:

• działania informacyjno-edukacyjne mające na celu budowanie współpracy, edukację i 
informację o zagrożeniach, o wizualizacji rozkładu i ekspozycji ryzyka, planowanych i 
podjętych działaniach adaptacyjnych, o funkcjonujących systemach monitorowania i 
ostrzegania oraz propagowanie dobrych praktyk,

• działania organizacyjne wymuszające zmiany w planowaniu przestrzennym, 
organizacji przestrzeni publicznej, zmiany prawa miejscowego, stworzenie 
wytycznych postępowania w sytuacjach zagrożenia, zmiany podejścia do 
komponentów miasta,

• działania techniczne o charakterze twardym/inwestycyjnym pozwalające w szybkim 
czasie uzyskać efekty adaptacji miasta do zmian klimatu.

Kolejnym punktem prezentacji było wyszczególnienie sektorów, w których planowane będą 
działania adaptacyjne jak również omówienie proponowanych kryteriów do oceny projektów 
takich jak:
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skuteczność - czy działanie zmniejsza podatność miasta na zmiany klimatu?

rozwój -czy działanie zwiększa potencjał adaptacyjny miasta?

elastyczność - czy działanie jest dostatecznie elastyczne, by można je łatwo 
zmodyfikować w zmieniających się warunkach klimatycznych?

efektywność - czy korzyści adaptacyjne realizacji działania przewyższają jego

zrównoważony charakter- czy działanie spełnia zasady zrównoważonego rozwoju?

racjonalność - czy działanie przyczynia się do oszczędnego gospodarowania 
zasobami?

• synergia - czy działanie ograniczy inne zagrożenia niezwiązane z klimatem?

• spójność - czy działanie nie ma negatywnego wpływu na słabsze grupy społeczne?

Po zakończeniu prezentacji przez Panią Barbarę Rajkowską uczestnicy zadawali pytania.

Pan Reszkowski Edward z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego 
powiedział, że bardzo mu się podoba projekt, ale ponieważ MPA nie będzie przepisem 
prawa jest zagrożenie czy ten projekt zostanie wdrożony.

Prelegentka odpowiedziała, że miasto na podstawie ustawy o samorządzie może 
podejmować stosowne uchwały i władze powinny korzystać z tego dokumentu, ponieważ 
wskazuje on inwestycje które powinny mieć priorytet do dofinansowania i wdrożenia. W 
RPO powinny zostać dostosowane kryteria oceny projektów, aby promować inwestycje 
wyszczególnione w MPA.

Pan Piotr Machański z Ministerstwa Rozwoju powiedział, że MPA powinny być 
przyjmowane co najmniej uchwałami miast i zaznaczył, że jeżeli w kryteriach będzie 
warunek to powinno to mieć poparcie w postaci np. tego, że będzie uchwała miasta i 
przyjęte to będzie prawem miejscowym. Zadał też pytanie czy przewiduje się oprócz źródeł 
finansowania z UE też zapewnienie innych środków budżetowych na realizację tych zadań 
oraz czy każdy MPA będzie określał konkretne inwestycje czy raczej będą określone 
działania ogólne. Zapytał również jakie będą dalsze losy MPA po zakończeniu projektu.

Prelegentka odpowiedziała, że oczywiście trzeba szukać innych źródeł finansowania niż 
środki UE. Odbiorcą pracy po zaakceptowaniu przez miasta będzie Ministerstwo Środowiska 
i następnie projekt przejdzie do miasta i powinien tam dalej być procedowany oraz powinny 
być podjęte stosowne uchwały o jego wprowadzeniu jako prawo miejscowe, i dalej za jego 
realizację odpowiadać będzie już miasto.

Pani Małgorzata Hajto z Instytutu Ochrony Środowiska powiedziała, że założeniem jest aby 
były to konkretne działania, ale jeżeli analizy nie umożliwią określenia konkretnych działań 
będą określone koncepcje i obszary w jakich należy się poruszać.

Joanna Przybyś z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska powiedziała, że z prezentacji 
wynikało, że każdy dokument będzie miał przeprowadzoną SOOŚ, a nie każda inwestycja

koszty?



zakwalifikuje się do oceny. Ponieważ jest to kosztowna procedura Zapytała, czy gdzieś w 
innych przepisach jest zapisane, że muszą mieć SOOŚ, czy jest to tylko deklaracja chęci 
przeprowadzenia oceny.

Prelegentka odpowiedziała, że wynika to z zapisów w materiałach przetargowych i każde 
MPA będzie podlegało SOOŚ, ponieważ będą tam wskazane konkretne inwestycje.

Pani Gwadera Małgorzata z RDOŚ w Łodzi powiedziała, że organ opracowujący dokument 
w pierwszej kolejności kwalifikuje inwestycje i dopiero potem wnioskuje o przeprowadzenie 
SOOŚ.

Pan Piotr Czarnocki odpowiedział, że każdy MPA będzie dokumentem strategicznym i 
będzie tworzył ramy dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko i w tym sensie będzie podlegał SOOŚ.

Przewodniczący grupy podziękował za dyskusję i bardzo obszerną prezentację i zaprosił 
kolejnego prelegenta do wygłoszenia prezentacji.

Pan Piotr Czarnocki z MŚ przedstawił prezentację pt. „Uwzględnienie komponentu 
dotyczącego zagospodarowania wód opadowych w RPO”.

Podkreślił, że ważne jest powiązanie MPA z możliwością ubiegania się o środki na 
zagospodarowanie wód opadowych z POliŚ.

Przedstawił zadania związane z systemami gospodarowania wodami opadowymi na 
terenach miejskich prezentując listę przykładowych projektów do których należą m.in. 
projekty:

• budowy, rozbudowy lub remontu sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury 
towarzyszącej, która przyczynia się do odprowadzania, zatrzymania, 
retencjonowania, wykorzystania wód opadowych i/lub oczyszczania (w razie 
potrzeby) wód opadowych, przy czym dla tej infrastruktury preferowane będzie 
użycie metod naturalnych lub bazujących na naturalnych. Metody naturalne lub 
bazujące na naturalnych to działania, wykorzystujące naturalną zdolność retencji, 
zagospodarowania, samooczyszczania oraz odprowadzania wód opadowych z 
danego terenu np. rowy odwadniające, muldy, zbiorniki odparowujące, obsadzone 
roślinnością stawy sedymentacyjne, obiekty hydrofitowe oczyszczania wód 
opadowych.

• budowy, rozbudowy lub remontu zbiorników wód opadowych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą (w tym m.in. urządzenia podczyszczające i instalacje rozprowadzania 
zebranej wody);

• likwidacji zasklepienia lub uszczelnienia gruntu poprzez stosowanie wzmocnień 
przepuszczalnych dla wody np.: ażurowych lub żwirowych.

• dla miast nieujętych w projekcie poza konkursowym realizowanym w ramach typu 
projektu 2.1.1 b, które wpisują się w zakres interwencji POliŚ, możliwe jest również 
ujęcie w projekcie zadań związanych z przygotowaniem lub aktualizacją planów 
adaptacji do zmian klimatu
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Poinformował, że co do zasady wsparcie będzie kierowane do obszarów miast ujętych w 
projekcie 1b polegającym na opracowaniu lub aktualizacji planów adaptacji do zmian klimatu 
w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Ponadto, możliwa będzie również realizacja 
projektów na obszarach miast, których gęstość zaludnienia jest wyższa niż 1200 
mieszkańców/km2 oraz na obszarach gmin miejskich ujętych w kontrakcie terytorialnym dla 
danego województwa wg stanu na dzień 31 października 2016. Warunkiem dopuszczenia 
możliwości współfinansowania ze środków POliŚ dla miast nieujętych w projekcie 1b jest 
potwierdzenie posiadania planu adaptacji do zmian klimatu zgodnie z przygotowanym przez 
Ministerstwo Środowiska „Podręcznikiem adaptacji dla miast -  wytycznymi do przygotowania 
Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu” lub przynajmniej potwierdzenie przystąpienia 
do przygotowania planu adaptacji poprzez dysponowanie odpowiednią uchwałą rady gminy.

Zaznaczył również, że wsparcia ze środków POliŚ nie będą mogły uzyskać miasta 
zlokalizowane w województwach, dla których działania w zakresie wód opadowych są 
zaplanowane do realizacji w ramach regionalnych programów operacyjnych tj. RPO 
województwa Dolnośląskiego, Pomorskiego, Lubuskiego, Zachodniopomorskiego, 
Łódzkiego, Wielkopolskiego i Małopolskiego.

Przedstawił kryteria formalne oceny wniosków oraz kryteria merytoryczne I stopnia, a 
następnie zaprezentował stan konkursów prowadzonych z Funduszu Spójności.

Pan Piotr Czarnocki przedstawił również działania w zakresie wód opadowych, które są 
zaplanowane do realizacji w ramach regionalnych programów operacyjnych dla 
województw: dolnośląskiego, pomorskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego, 
wielkopolskiego i małopolskiego.

Po zakończeniu prezentacji ze względu na brak pytań uczestnicy udali się na przerwę.

W kolejnej części spotkania przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich prezentowali analizę 
konkretnych RPO pod kątem uwzględnienia komponentu dotyczącego adaptacji do zmian 
klimatu.

Pani Ewa Warywoda przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego przedstawiła prezentację pn. „Adaptacja do zmian klimatu w Regionalnym 
Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM)”. 
Poinformowała, że na cele mitygacji i adaptacji do zmian klimatu przeznacza się 18% 
alokacji RPO WM. Przedstawiła zakresy interwencji w ramach osi III,IV,V, VII i VIII RPO WM 
wraz z podaniem szacunkowych kwot wsparcia, które mają być przeznaczone 
na cele związane ze zmianami klimatu. Podkreśliła, że osią która generuje najwięcej zadań 
związanych z adaptacją do zmian klimatu jest oś IV - przejście na gospodarkę niskoemisyjną 
i jest to ok.12% alokacji całego RPO. Omówiła przykładowe projekty realizowane w ramach 
osi V -  Gospodarka przyjazna środowisku, których celem szczegółowym jest efektywniejsze 
zapobieganie katastrofom naturalnym, w tym powodziom i minimalizowanie ich skutków.

Kolejną prezentację wygłosił Pan Edward Reszkowski przedstawiając prezentację pn. 
„Adaptację do zmian klimatu w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”. Prelegent zaprezentował zapisy z RPO 
dotyczące kwestii klimatycznych:
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• we wszystkich możliwych obszarach wspieranych przez Program wprowadzone 
zostaną kryteria weryfikujące spełnianie wymogów ochrony środowiska naturalnego 
w celu jego ochrony i poprawy jakości oraz preferujące efektywne wykorzystanie 
zasobów, łagodzenie skutków zmian klimatu oraz dostosowanie do zmian klimatu.

• zapewnione zostaną mechanizmy monitorowania i raportowania wydatków wsparcia 
związanych z realizacją celów dotyczących zmian klimatu, realizowane z 
wykorzystaniem metodyki przyjętej przez KE i przy wykorzystaniu systemu kategorii 
interwencji oraz systemu „Rio markers”.

Prelegent zaprezentował szacunkowe kwoty wsparcia, które mają być wykorzystane na cele 
związane ze zmianami klimatu stanowiące ok. 14% całej alokacji środków. Powiedział, że 
zagadnienia dotyczące zmiany klimatu podzielone są na dwa obszary - mitygacja 
(gospodarka niskoemisyjna) Oś 3 i adaptacja Oś 4. W działaniach adaptacyjnych środki 
przeznaczane są na małą retencję, na ochronę przeciwpowodziową, doposażenie służb 
ratowniczych, natomiast w działaniach dotyczących gospodarki niskoemisyjnej środki 
przeznaczane są na odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną, transport 
niskoemisyjny. Prelegent również przedstawił kryteria oceny wniosków oraz wskaźniki 
monitorowania odnoszące się do zmian klimatu.

Następnie Pani Ilona Pietrusewicz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 
przedstawiał prezentację pt. „Adaptacja do zmian klimatu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPO WP)”. Zaznaczyła, że RPO WP 
nie realizuje celu tematycznego 5 -  Promowanie dostosowania do zmian klimatu, 
zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, jednak w programie jest wpisane w której osi są 
przeznaczone środki na działania w zakresie zmian klimatu. Najwięcej działań jest w osi V 
dotyczącej gospodarki niskoemisyjnej oraz w osi VI i w osi IV. Powiedziała, że mimo, iż nie 
ma działań bezpośrednich, w każdej dokumentacji beneficjenci powinni przedstawiać wpływ 
projektu na klimat. Indykatywna alokacja, która ma być wykorzystywana do realizacji celów 
dotyczących zmian klimatu wynosi ok.16%. Zaznaczyła, że jest duży problem z 
opisywaniem przez beneficjentów we wnioskach wpływu projektu na klimat. Zapytała jak inne 
instytucje podchodzą do oceny wniosku jeżeli kwestie klimatyczne nie są opisane.

Pan Edward Reszkowski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego 
odpowiedział, że w takim przypadku wzywają do uzupełnienia projektu i jeżeli kwestie te nie 
zostaną uzupełnione to wniosek jest odrzucany.

Następnie Pani Hanna Wiśniewska przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Warmińsko Mazurskiego zaprezentowała priorytety Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ( RPOWiM 2014- 
2020 ) uwzględniające zadania związane ze zmianami klimatu. Poza bezpośrednim 
wskazaniem na oddziaływanie poszczególnych celów szczegółowych na adaptację do zmian 
klimatu w RPOWiM 2014-2020 przedstawiła również szacunkową kwotę wsparcia 
wykorzystywaną na cele związane ze zmianami klimatu, która stanowi 17,77% ogólnej 
alokacji środków oraz przedstawiła harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 
trybie konkursowym dla RPO WiM 2014-2020 na 2017 rok.
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Pani Anna Hadyńska przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego przedstawiła prezentację pt. „Adaptacja do zmian klimatu w Wielkopolskim 
Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020”. Prelegentka poinformowała, że 
prezentacja dotyczy tylko kwestii adaptacyjnych i nie uwzględniono w niej działań 
mitygacyjnych . Poinformowała, że w RPO jest cel tematyczny 5 promowanie dostosowania 
do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem i wykorzystano priorytet 
inwestycyjny 5b. W ramach osi 4 środowisko wyodrębniono działanie 4.1 zapobieganie, 
likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych. Prelegentka omówiła 
dokładnie poddziałania i typy inwestycji które mogą być w ramach nich realizowane.

Po wygłoszonych prezentacjach przewodniczący grupy podsumowując wygłoszone 
prezentacje zaznaczył, że na ich przykładzie można zobaczyć jak różne jest rozumienie i 
podejście do kwestii adaptacji do zmian klimatu i obszarów które je dotyczą w RPO.

Przed częścią warsztatową spotkania przewodniczący grupy zaprosił Panią Małgorzatę Hajto 
do zaprezentowania sektorów i obszarów wrażliwych w kontekście adaptacji do zmian 
klimatu.

Pani Małgorzata Hajto z Instytutu Ochrony Środowiska przedstawiła sektory i obszary 
wrażliwe w ramach których będą planowane działania adaptacyjne. Podkreśliła, że są one 
bardzo szerokie i dotyczą przede wszystkim zdrowia publicznego, bo trzeba pamiętać, że 
adaptacja to głównie zapewnienia odpowiedniej jakości i warunków życia ludzi. To nie tylko 
wody opadowe i powodzie, ale inne zagrożenia które obniżają komfort życia ludzi np. fale 
upałów, które powodują bardzo duże zagrożenie wraz z ofiarami śmiertelnymi. Wymieniła 
takie sektory jak: transport, energetyka, gospodarka wodna, gospodarka odpadami (tyko 
wtedy kiedy położona jest w obszarach zagrożonych), turystyka, przemysł, budownictwo i 
rolnictwo (traktowane jako wrażliwe na zmianę klimatu tylko wtedy kiedy te sektory stanowią 
bazę ekonomiczną miasta), usługi publiczne - przede wszystkim usługi ochrony zdrowia, 
dziedzictwo kulturowe, różnorodność biologiczna i strefa wybrzeża.

Podkreśliła szerokie rozumienie adaptacji do zmian klimatu, skupienie się głównie na 
poprawie warunków życia ludzi i funkcjonowania gospodarki oraz to, że osie priorytetowe 
przedstawiane w prezentacjach są możliwe do wykorzystania w bardzo wielu aspektach.

Powiedziała, że jest bardzo szeroki wachlarz działań adaptacyjnych i nie są one związane 
tylko z nadmiarem wody lub brakiem wody. Są to np. działania informacyjno-edukacyjne, 
edukacja, działania organizacyjne, planowanie przestrzenne które jest bazą adaptacji i 
działania techniczne takie jak rozwój systemów infrastruktury błękitno-zielonej, aby poprawić 
komfort życia w mieście ze względu na warunki termiczne.

Zaznaczyła również, żeby w trakcie warsztatów zwrócić uwagę na planowane działania, 
które można w różny sposób wpisywać nie tylko w osie priorytetowe poświęcone środowisku.

Następnie Pan Marcin Grądzki podzielił uczestników na grupy i każdej przydzielił do 
przeanalizowania wybrany RPO konkretnego województwa oraz poinformował, że każda 
grupa ma 20 minut na pracę nad RPO.

Wynikiem pracy grup było znalezienie odpowiedzi na następujące pytania.
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Pytanie 1 - Którego z obszarów i sektorów brakuje w wybranym RPO w kontekście adaptacji 
do zmian klimatu?

Wyniki prac w grupach: - Sektora zdrowotnego, elementu edukacji związanej z 
zagrożeniami spowodowanymi zmianami klimatu oraz informowaniem o zagrożeniach.

Pytanie 2 - Na podstawie wybranych obszarów o jakie działania inwestycyjne i miękkie 
można uzupełnić analizowane RPO ?

Wyniki prac w grupach: - RPO powinno uwzględniać min. inwestycje z zakresu zapewnienia 
komfortu termicznego, zabezpieczenie wody w okresach suszy, odprowadzanie i 
zagospodarowanie wód opadowych, transport niskoemisyjny, pomoc społeczna, działania 
związane z ochroną zdrowia, działania związane z planowaniem przestrzennym, 
dostosowanie budynków (przede wszystkim budynków użyteczności publicznej) do zmian 
klimatu, inwestycje związane z retencją, ze zbiorową komunikacją miejską, z systemami 
ostrzegania przed zjawiskami i zagrożeniami ekstremalnymi.

Pytanie 3 - Jak za pomocą kryteriów wyboru projektów wybrać projekty o odpowiednim 
potencjale adaptacyjnym do zmian klimatu ?

Wyniki prac w grupach: - Należy dostosować kryteria oceny projektów, aby promować 
działania adaptacyjne do zmian klimatu oraz edukację i budowanie świadomości. 
Zaproponowano, aby w kryteriach wprowadzić punktację, która umożliwi przyznawanie 
punktów dla poszczególnych działań adaptacyjnych i na podstawie ilości punktów będzie 
można wybrać najlepsze projekty, które spełniają warunki adaptacji do zmian klimatu np. 
przeciwdziałanie fali upałów, przeciwdziałanie suszy, działania przeciwpowodziowe, itp.. 
Można też wprowadzić dla działań adaptacyjnych z określoną punktacją możliwość 
dofinansowania ich w 85%.

Podsumowując część warsztatową Pan Piotr Czarnocki podkreślił, że wszystkie grupy 
podnosiły kwestię potrzeby edukacji i budowania świadomości oraz to, że adaptację można 
znaleźć w innych działaniach, które nie są bezpośrednio ukierunkowane na adaptację do 
zmian klimatu. Ciekawe były też wnioski dotyczące kwestii społecznych, opieki zdrowotnej 
dla osób narażonych na negatywne skutki zdrowotne zmian klimatu. Podkreślił, że żadna z 
grup nie wskazała na konieczność finansowania Planów Adaptacyjnych, a jest to ważna 
kwestia.

Przewodniczący grupy podziękował wszystkim za udział w spotkaniu oraz poinformował o 
kolejnych planowanych spotkaniach grupy.

III. Podsumowanie
Projekt pn. Miejskie Plany Adaptacji (MPA) spotkał się dużym poparciem grupy. Członkowie 
rekomendowali, żeby MPA były przyjmowane uchwałami miast i stanowiły prawo miejscowe, 
ponieważ wtedy będzie gwarancja ich wdrożenia. Ważne jest powiązanie MPA z 
możliwością ubiegania się o środki na zagospodarowanie wód opadowych z POliŚ. 
Stwierdzono, też, że należy szukać środków z innych źródeł niż środki UE, aby zabezpieczyć 
możliwość sfinansowania inwestycji określonych w MPA.
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Kluczowe jest też dostosowanie kryteriów oceny projektów w RPO, aby była możliwość 
promowania inwestycji ujętych w MPA. Przedstawiciele kilku urzędów marszałkowskich 
zaprezentowali analizę RPO pod kątem uwzględnienia w nim komponentu dotyczącego 
adaptacji do zmian klimatu. Z przedstawionych prezentacji wynikało, że w każdym 
województwie jest różne podejście do kwestii klimatycznych. Temat adaptacji do zmian 
klimatu jest bardzo szeroki i działania związane z przystosowaniem się do zmian 
klimatycznych wpisują się nie tylko w osie priorytetowe poświęcone środowisku. Na 
warsztatach uczestnicy spotkania szukali odpowiedzi na pytania jakich obszarów i sektorów 
brakuje w wybranym RPO? i o jakie działania można rozszerzyć RPO? oraz jak dostosować 
kryteria oceny wniosków, aby umożliwić realizację inwestycji zapisanych w MPA?. Spotkanie 
zakończyło się na przedstawieniu dalszych planów prac grupy.


