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Pomoc miastom Europy Środkowej, aby mogły skutecznie radzić 

sobie ze skutkami zmian klimatu, w szczególności z ciągle rosnącymi 

falami upałów i przegrzewaniem się miast, poprzez poprawę zielonej 

infrastruktury - zieleni we wszystkich jej formach i możliwych lokalizacjach.
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CEL



Pracowania Konsultingowa

Laboratorium Badawcze

Firma Rodzinna

Więcej na www.lemitor.com.pl

LEMITOR

Pracownia Konsultingowa
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KRAJE
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Koordynator: NadacePartnerstvi [CZ] 

Partnerzy: CzechGlobe [CZ]

EKOTOXA [CZ]

Ökotárs [HU]

KRI [SK]

LEMITOR [PL]

SafeTrees [CZ]
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KOORDYNACJA I PARTNERZY PROJEKTU
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BUDAPESZT* WAŁBRZYCHKOSZYCE

PRESZÓW

MIASTA PARTNERSKIE PROJEKTU
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KRAJE
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na podstawie openstreetmap.org
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IDEA



GREY
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NATURE BASED SOLUTIONS

GREEN BLUE
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ROZPOZNANIE OBECNEJ SYTUACJI [moduł A2] 

- Identyfikacja interesariuszy i ocena ich potrzeb (szkolenia i wsparcie)

- Ocena sytuacji społeczno-politycznej w aspekcie analizowanego tematu

- Ocena efektywności ekonomicznej działań dostosowawczych w 4 krajach

03.02.2020

DZIAŁANIA
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PRZYKŁAD:

Badanie ankietowe poprzez wywiad z przedstawicielami miast partnerskich. 

Celem działania było poznanie postrzegania roli zielonej infrastruktury 

miasta w ograniczaniu skutków zmian klimatu w miastach oraz nakreślenie 

potrzeb miasta w tym zakresie.

Wśród ankietowanych osób znaleźli się m.in.:

- przedstawiciele administracji lokalnej (np. dyrektor wydziału ochrony 

środowiska, planowania przestrzennego, zarządzania kryzysowego, 

prezydent miasta, przedstawiciele jednostek),

- kadra zarządzająca podmiotów zaopatrujących w ciepło, utrzymujących 

zieleń, realizujących inwestycje miejskie.
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DZIAŁANIA
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ZNACZENIE ROZWIĄZAŃ OPARTYCH O PRZYRODĘ (NBS/Nature 

Based Solutions) I ZIELENI MIEJSKIEJ (UG/Urban Greenery)

W ankiecie przyjęto skalę od 0 do 10 (gdzie: 0 – najmniejsze znaczenie,

10 – najwyższy priorytet) uzyskując jako wynik średnią wartość 9 przy 

najniższej wartości równiej 5
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DZIAŁANIA
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Spostrzeżenia zgłaszane w ankietach przez użytkowników:

- NBS nie zawsze mogą być stosowane w każdych okolicznościach i 

często w centrach miast muszą być wsparte rozwiązaniami technicznymi

- Jest zasadnym aby korzystać z NBS w jak największym możliwym 

stopniu w parkach i zieleńcach  jednak planowanie NBS (lub nawet UG) 

w terenie silnie zainwestowanym wymaga wsparcia rozwiązań 

technicznych

- NBS mogą stanowić trudne do zastąpienia rozwiązanie ale zawsze 

powinno występować w powiązaniu do infrastrukturą techniczną; relacja 

ma tu bardzo indywidualny charakter (np. 50/50, 10/90)

- NBS może być wdrażane całkowicie nieprawidłowo w efekcie czego nie 

uzyskuje się jakiegokolwiek oczekiwanego efektu
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Zdjęcie: L. Tyl; UM Rybnik
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OPROGRAMOWANIE TREE CHECK PRO [moduł C1] 

„Czy wzdłuż ulic i na placów należy sadzić drzewa? Czy linia tramwajowa 

powinna mieć podbudowę betonową, a może lepiej aby była pokryta trawą 

czy też może rozchodnikiem? Czy sensowne jest wspieranie inicjatyw 

tworzenia zielonych dachów w danym obszarze lub regulowanie

gęstości zabudowy?”

Aby ułatwić odpowiedź, w ramach projektu tworzone jest narzędzie online 

do oceny korzyści płynących z zieleni dla ochłodzenia miejskiego klimatu. 

Dzięki temu decyzje będą oparte na obiektywnych przesłankach a to 

umożliwi racjonalną ocenę korzyść/koszt projektu służącego poprawie 

klimatu w mieście.
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DZIAŁANIA
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TreeCheck Pro może funkcjonować na 3 poziomach:

A. poziom indywidualny - łatwe w użyciu narzędzie do małych projektów 

(np. ogrody itp.)

B. skala lokalna - dla poszczególnych miejsc w skali miasta (np. ulica, plac, 

park itp.)

C. duża skala (moduł miejski) - dla całego miasta lub jego części; 

wyposażone w złożone analizy (analiza kosztów i korzyści, eko-korzyści, 

analiza wrażliwości)

03.02.2020

DZIAŁANIA
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Tworzenie bazy danych – gromadzenie danych w podziale na pojedyncze drzewa 

(obiekty punktowe) i tereny zieleni (obiekty powierzchniowe)

DRZEWA POZOSTAŁA ZIELEŃ

POZIOM 1 - współrzędne drzewa - analiza ortofotomapy

POZIOM 2
- gatunek

- dendrometria (wymiary)

- powierzchnia

- rodzaj traw / krzewów

- wysokość krzewów

POZIOM 3

- długość życia

- wiek fizjologiczny

- witalność

- właściwości biomechaniczne

- zalecenia
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APLIKACJA TREE CHECK [moduł C2] 

„Wyobraź sobie, że znasz każde drzewo. I wiesz, ile wytwarza tlenu i o ile 

stopni ochładza gorącą ulicę. Razem z innymi poszukiwaczami drzew 

możesz mierzyć ich super moce chłodzące i monitorować ich stan…”

Dla wszystkim mieszkańców przygotowujemy ogólnodostępną aplikację 

mobilną umożliwiającą uczestnictwo i pomoc w rozwijaniu zielonej 

infrastruktury wspierającej adaptację do zmian klimatu. Wszystko dzięki 

inteligentnej aplikacji Tree Check App i zgodnie z zasadą:

03.02.2020

DZIAŁANIA

DZIAŁAJ! – UCZ SIĘ! – BAW SIĘ!
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1,2 kg 

pyłu 200 l

wody

3,2 kg

CO2

- 0,43oC
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Cel: 

- wsparcie dla przedstawicieli urzędu (wydział 

planowania przestrzennego, urbanistyki i 

architektury itp.) oraz personelu technicznego

- uzyskanie politycznego wsparcia dla działań 

projektowych w miastach pilotażowych i 

ogólnie w temacie adaptacji do zmian klimatu 

- zwiększanie świadomości 

03.02.2020

DZIAŁANIA

MODUŁ SZKOLENIOWY TREE CHECK [moduł C3] 
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1) Podręcznik szkoleniowy – materiały szkoleniowe / edukacyjne dla uczestników 

warsztatów

2) Warsztaty szkoleniowe:

1. adaptacja do zmian klimatu na poziomie lokalnym, ukierunkowana na 

redukcję efektu miejskiej wyspy ciepła (UHI) i rozwój niebiesko-zielonej 

infrastruktury (BGI)

2. oprogramowanie TreeCheck Pro

3) Webinaria – szkolenia internetowe

4) Instrukcje wideo dla oprogramowania TreeCheck Pro

5) Broszura „Zielona decyzyjność ws. Miejskiej Wyspy Ciepła (nie tylko) dla 

członków rady miejskiej” - podsumowanie podręcznika szkoleniowego z naciskiem 

na procesy decyzyjne 

6) Internetowa platforma edukacyjna – narzędzie do samokształcenia

7) Spotkania z decydentami (przedstawicielami miast pilotażowych)

03.02.2020

DZIAŁANIA
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WSPARCIE WE WDRAŻANIU DZIAŁAŃ [moduł C4] 

Plan wdrażania działań adaptacyjnych w miastach pilotażowych

(dla decydentów i pracowników administracji)

- ocena wrażliwości miast na zmiany klimatu

- analiza potencjału planowanych inwestycji miejskich pod 

kątem możliwości zastosowania środków adaptacyjnych

- monitoring działań wdrożonych w miastach pilotażowych

- zestaw zaleceń dotyczących zmiany przepisów prawa 

miejscowego
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DZIAŁANIA
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DZIAŁANIA PODNOSZĄCE ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNĄ [moduł C5] 

- Konkursy („Najlepszy środek adaptacji do zmian klimatu”)

- Mikrogranty („Zielone oazy”)

- Kampanie podnoszące świadomość społeczną

- Kampanie komunikacyjne i reklamowe - FB i Google AdWords

- Baza dobrych praktyk adaptacyjnych

- Inne - prowadzone w poszczególnych miastach pilotażowych

03.02.2020

DZIAŁANIA
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PRZYKŁAD:

Konferencja i finałowa gala konkursu ADAPTERRA na najlepszy środek 

adaptacji do zmian klimatu z wykorzystaniem zielonej infrastruktury odbyły się 

w Pradze, w listopadzie 2019.

Wśród zgłoszonych projektów znalazły się również rozwiązania z Polski,

które zostały uwzględnione w tworzonej BAZIE PRZYKŁADÓW DOBRYCH 

ROZWIĄZAŃ.
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prelekcje

i wykłady

promocja 

najciekawszych 

pomysłów

prezentacja 

dostępnych 

rozwiązań
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Baza projektów 

ADAPTERRA 

zawiera przykłady 

rozwiązań z 

Czech, Słowacji, 

Węgier i Polski

www.adapterraawards.cz

http://www.adapterraawards.cz/
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INNE DZIAŁANIA [moduł C6, D1, E1, E2] 

- Spotkania i konferencje (Climate Alliance, Climate-ADAP)

- Strategia replikacji - tworzenie bliźniaczych projektów

- Monitorowanie wpływu działań w ramach projektu

- Rozpowszechnianie wyników prowadzonych działań
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Długosza 40, 51-162 Wrocław

tel/fax +4871 325 25 90, 326 02 40

biuro@lemitor.com.pl

Filtrowa 27, 85-467 Bydgoszcz

bydgoszcz@lemitor.com.pl

Dąbrowskiego 26-27, 70-100 Szczecin

szczecin@lemitor.com.pl
www.lemitor.com.pl

Dziękujemy za uwagę
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