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Celem	 projektu	 TeRRIFICA	 (2019-2022)	
jest	opracowanie	sposobów	efektywnego	
wdrażania	 działań	 	 wspierających	
adaptację	 do	 zmian	 klimatu	 	w	praktykę		
polityki	 regionalnej.	 Towarzyszy	 temu	
budowanie	 umiejętności	 współdziałania	
różnorodnych	 grup	 interesariuszy	 na	

rzecz	 przeciwdziałania	 zmianom	 klimatycznym.	 W	 tym	 celu	
organizowane	są	m.in.	warsztaty,	konferencje	oraz	szkoły	letnie	o	
zasięgu	 regionalnym	 i	 międzynarodowym.	 TeRRIFICA	 dąży	 do	
wzmocnien ia	 pozyc j i	 społecznośc i	 loka lne j ,	 władz	
samorządowych,	przedstawicieli	nauki	i	edukacji	oraz	biznesu	w	
procesie	 tworzenia	 wspólnych	 rozwiązań	 globalnego	 problemu	
zmian	 klimatycznych.	 	 W	 ramach	 projektu	 organizowane	 są	
wizyty	studyjne	pozwalające	zapoznać	się	z	dobrymi	praktykami	
w	 sferze	 badań	 i	 innowacji	 dotyczących	 klimatu	 oraz	
umożliwiające	 zdobycie	 doświadczenia	 w	 angażowaniu	
szerokiego	 grona	 interesariuszy	 dla	 realizacji	 wspólnych	 celów.	
Poprzez	 podejście	 uwzględniające	 zasady	 współtworzenia	 (co-
creaUon)	 i	 włączania	 wszystkich	 zainteresowanych	 stron	 w	
rozwiązywanie	 problemu,	 uczestnicy	 projektu	 mają	 możliwość	
poszerzenia	 swojej	 wiedzy	 na	 temat	 barier	 i	 czynników	
wspierających	 innowacyjne	 rozwiązania	 w	 zakresie	
przeciwdziałania	 zmianom	klimatycznym.	TeRRIFICA	zajmuje	 się	
wyzwaniami	 związanymi	 z	 implementacją	 działań	 na	 rzecz	
klimatu,	 ich	 społeczną	 akceptacją	 oraz	 ograniczeniami	
technologicznymi	 i	 regulacyjnymi	 w	 sześciu	 regionach	
pilotażowych.	

Lepsza	jakość	powietrza,	mniej	
powodzi,	większa	bioróżnorodność:	
dostosowane	rozwiązania	dla	wielu	
regionów	Europy	

TeRRIFICA	ukierunkowana	 jest	 na	 rozwój	 kompetencji	w	 zakresie	 adaptacji	 do	 zmian	 klimatu	w	 różnych	
częściach	Europy.	Do	jej	głównych	celów	należy:	

1.	Tworzenie	planów	działań	na	rzecz	regionalnej	adaptacji	do	zmian	klimatycznych	w	ścisłej	współpracy	z	
różnymi	interesariuszami.	

2.	Transfer	tych	działań	do	innych	regionów	Europy.	

3.	Zdobycie	doświadczenia	w	różnorodnych	formatach	współpracy,	dostosowanych	do	potrzeb	
konkretnych	grup	docelowych	projektu.	

TeRRIFICA	project	has	received	funding	from	the	European	Union’s	Horizon	2020	
research	and	innovaUon	programme	under	grant	agreement	No.	824489

TeRRIFICA	-	Europa	
przeciwstawia	się	
zmianom	klimatu	

Upały,	susza,	gwałtowne	
opady	–	wielu	ludzi	w	Europie	
właśnie	doświadcza	skutków	
zmian	klimatycznych.	UE	
sfinansowała	projekt	
TeRRIFICA	(Territorial	
Responsible	Research	and	
InnovaIon	Fostering	
InnovaIve	Climate	AcIon),	w	
ramach	którego	sieć	instytucji	
partnerskich	w		sześciu	
europejskich	regionach	będzie	
poszukiwała	najlepszych	
praktyk	i	podejść	
wykorzystywanych	w	zakresie	
adaptacji	do	skutków	zmian	
klimatycznych.	Partnerzy	
projektu	dążą	do	znalezienia	
sposobów	przeciwstawienia	się	
tym	zmianom	przy	udziale	
reprezentantów	społeczeństwa	
obywatelskiego,	środowiska	
naukowego,	administracji	
publicznej	i		biznesu.
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Akronim	 projektu	 TeRRIFICA	 wskazuje	 na	 specyfikę	
podejmowanej	 tematyki:	 Innowacyjne	 Działania	 na	
Rzecz	 Klimatu.	 Zmiany	 klimatyczne	 i	 rozwój	
zrównoważony	 należą	 do	 globalnych	 zagadnień	
stanowiących	 podstawę	 sformułowania	 Celów	
Zrównoważonego	 Rozwoju	 ONZ.	 Po	 latach	 prac	 nad	
rozwiązan iami	 prob lemów	 k l imatycznych	 i	
opracowaniem	 sposobów	 dostosowania	 się	 do	 zmian	
klimatu,	 wciąż	 istnieje	 pilna	 potrzeba	 działań	 w	 tym	
zakresie.	 TeRRIFICA	 odpowiada	 na	 nią	 wykorzystując	
terytorialne	podejście	zwracające	szczególną	uwagę	na	
RRI	 (Responsible	Research	and	 InnovaUon),	 co	wprost	
w ią że	 s i ę	 z	 konk retnymi	 Ce l ami	 Rozwo ju	
Zrównoważonego.	

Partnerzy	projektu	
TeRRIFICA:	Całość	znaczy	
więcej	niż	suma	
indywidualnych	potencjałów	
Wybór	 regionów	 pilotażowych	 uwzględnia	 zarówno	
obszary	miejskie,	jak	i	 	wiejskie,	istotnie	zróżnicowane	
pod	względem	problemów	klimatycznych,	z	którymi	się	
zmagają.	 Działania	 na	 rzecz	 ograniczenia	 skutków	
zmian	klimatu	są		testowane	i	oceniane	przy	aktywnym	

udziale	 obywateli	 sześciu	 regionów	 	 -	 Białorusi,	 Francji,	
Hiszpanii,	 Niemiec,	 Polski	 	 i	 Serbii.	 Konsorcjum	 utworzone	 dla	 realizacji	 projektu	 tworzy	
interdyscyplinarny	 zespół,	 silnie	 powiązany	 z	 różnymi	 grupami	 interesariuszy,	 tj.	 władzami	
samorządowymi,	 regionalnymi	 i	 	 krajowymi	 jednostkami	 rządowymi,	 uniwersytetami,	 organizacjami	
pozarządowymi,	a	przede	wszystkim	z	obywatelami.	

TeRRIFICA	 w	 sposób	 trans-dyscyplinarny	 wiąże	 w	 sobie:	 sześć	 krajów,	 trzy	 instytucje	 badawcze,	 trzy	
organizacje	 non-profit,	 jedno	 publiczne	 stowarzyszenie	 uniwersytetów	 i	 jedną	 instytucję	 publiczną,	
promującą	naukę:	

•							WILA	Bonn,	Bonn	Science	Shop	(Bonn,	Niemcy)	–	koordynator	projektu	

•	 HSRW,	Rhine-Waal	University	(Kleve,	Niemcy)	

•	 AESD,	Stowarzyszenie	Edukacja	dla	Zrównoważonego	Rozwoju	(Mińsk,	Białoruś)	

•	 CPN,	Centrum	Promocji	Nauki	(Belgrad,	Serbia)	

•	 UoV,	Uniwersytet	w	Vechta	(Vechta,	Niemcy)	

•	 AMU,	Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu	(Poznań,	Polska)	

•	 SciCit,	Sciences	Citoyennes	(Paryż,	Francja)	

•	 ACUP,	Katalońskie	Stowarzyszenie	Publicznych	Uniwersytetów	(Barcelona,	Hiszpania)

TeRRIFICA	project	has	received	funding	from	the	European	Union’s	Horizon	2020	
research	and	innovaUon	programme	under	grant	agreement	No.	824489

Pakiety	pracy	i	ich	koordynatorzy	

Projekt zakłada realizację sześciu 
pakietów pracy: 

• WP1	Wymagania	etyczne,	WILA	Bonn	

• WP2	Koordynacja	projektu	i	
zarządzanie:	WILA	Bonn	-	Norbert	
Steinhaus,	
norbert.steinhaus@wilabonn.de		

• WP3	Określenie	zasobów,	wyzwań,	
zbudowanie	narzędzi	i	wdrożenie	
strategii:	AMU	-	Pawel	Churski,	
chur@amu.edu.pl		

• WP4	Współtworzenie	i	włączanie	
interesariuszy:	SciCit	-	Aude	Lapprand, 
aude.lapprand@sciencecitoyennes.org		

• WP5	Monitoring,	walidacja	i	ewaluacja	
dla	transferu	wiedzy:	HSRW	-	Alexander	
Gerber,	ag@hsrw.eu		

• WP6		Dialog	między	nauką	a	praktyką:	
rozpowszechnianie,	usieciowienie,	
współpraca	i		wykorzystanie:	ACUP	-
Marta	Cayetano,	marta@acup.cat		
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Wymiana	
doświadczeń	w	
adaptacji	do	zmian	
klimatu	ponad	granicami:	zaangażowanie	
interesariuszy	w	ramach	projektu	TeRRIFICA	
Interesariuszami,	 w	 najszerszym	 rozumieniu,	 są	 pojedyncze	 jednostki,	 grupy	 społeczne,	 instytucje	 lub	
organizacje,	które	wpływają	lub	są	pod	wpływem	działań	i	 ich	efektów	realizowanych	w	ramach	projektu	
TeRRIFICA.	 Są	 to	 krajowi	 i	 regionalni	 eksperci	 w	 zakresie	 badań	 i	 innowacji,	 ochrony	 środowiska,	
partycypacji	 społecznej,	 a	 także	 innowatorzy	 społeczni,	 liderzy	 ruchów	 społecznych	 wywodzący	 się	 ze	
społeczeństwa	 obywatelskiego,	 sektora	 naukowo-edukacyjnego,	 administracji,	 polityki,	 biznesu	 i	
przemysłu,	 organizacji	 pozarządowych	 i	 mediów.	 Zaangażowanie	 interesariuszy	 odbywa	 się	 w	 trzech	
etapach	z	tym,	że	nie	wszyscy	są	włączani	na	każdym	z	nich:	

Etap	1.	Etap	Wiedzy,	został	zaprojektowany	w	celu	utworzenia	bazy	 informacji	 i	wspólnej	nauki.	Na	tym	
etapie	 zapewniono	 czas	 i	 przestrzeń	 dla	 refleksji	 i	 dyskusji	 nad	 RRI.	 Wybrani	 eksperci	 wspierają	
identyfikację	 regionalnych	 potrzeb,	 priorytetów	 i	 	 współtworzą	 Plan	 Adaptacji	 do	 Zmian	 Klimatu.	
TeRRIFICA	rozpoczyna	swoją	działalność	od	3	 	warsztatów,	organizowanych	w	Bonn,	Belgradzie	 i	Paryżu,	
ukierunkowanych	 na	 identyfikację	 potrzeb	 poszczególnych	 grup	 interesariuszy.	 Ich	 tematyka	 obejmuje	
następujące	 zagadnienia:	 znaczenie	 RRI	 dla	 działań	 związanych	 z	 adaptacją	 do	 zmian	 klimatu;	 czynniki	 i	
bariery	dla	realizacji	tych	działań,	poziom	ryzyka	 i	szanse	na	osiągnięcie	sukcesu,	wyzwania	w	kontekście	
społecznej	 akceptacji,	 możliwości	 wdrożenia,	 technicznych	 i	 prawnych	 ograniczeń;	 wskaźniki	 RRI	 na	
poziomie	 lokalnym,	 krajowym;	 możliwość	 adaptacji	 konwencji	 obywatelskich	 związanych	 ze	 zmianami	
klimatu	w	lokalnym	i	europejskim	kontekście.	

Etap	 2.	 Budowanie	 zdolności.	 Na	 tym	 etapie	 opracowane	 będą	 wizje	 przyszłych	 miast	 i	 regionów	
przyjaznych	 klimatowi.	 Będzie	 to	 możliwe	 tylko	 dzięki	 wymianie	 wiedzy	 między	 poszczególnymi	
interesariuszami	 wywodzącymi	 się	 ze	 społeczeństwa	 obywatelskiego,	 świata	 nauki	 i	 władz	
samorządowych.	 Służyć	 temu	 będzie	 seria	 spotkań	 konsultacyjnych	 w	 regionach,	 warsztatów,	 wizyt	
studyjnych	dostosowanych	do	lokalnych/regionalnych	wyzwań	i	potrzeb.	

Etap	 3.	 Faza	 działań.	 Etap	 obejmuje	 wykorzystanie:	 możliwości	 działań	 zaproponowanych	 przez	
różnorodnych	 interesariuszy	 z	 regionów	 pilotażowych,	 zaproponowanie	 wizji	 zmian	 klimatycznych	 i	 ich	
konsekwencji	 dla	 poszczególnych	 regionów,	wspólnego	 tworzenia	 scenariuszy	 przeciwdziałania/adaptacji	
do	zmian	klimatycznych	w	regionach.	

TeRRIFICA	project	has	received	funding	from	the	European	Union’s	Horizon	2020	
research	and	innovaaon	programme	under	grant	agreement	No.	824489

“Wczesne	i	ciągłe	
zaangażowanie	wszystkich	
zainteresowanych	stron	ma	
zasadnicze	znaczenie	dla	
zrównoważonych,	pożądanych	i	
akceptowalnych	innowacji	

Deklaracja	rzymska	w	
sprawie	

odpowiedzialnych	
badań	i	innowacji	w	

Europie,	listopad	2014
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Międzynarodowe	 warsztaty,	 krajowe	 konsultacje	 i	 szkoły	 letnie	 umożliwią	 przede	 wszystkim	 wymianę	
doświadczeń	wewnątrz	oraz	między	różnymi	krajami	europejskimi.	

Regiony	pilotażowe	–	fascynująca	mieszanka	kultur	
Regiony	 pilotażowe	 zostały	 starannie	 dobrane,	 w	 sposób	 pozwalający	 na	 przekrojowe	 zastosowanie	
rezultatów,	 środków,	działań,	 rekomendacji	oraz	 innych	efektów	projektu	TeRRIFICA	w	przyszłości.	Każdy	
region	lub	miasto	posiada	własne,	charakterystyczne	cechy,	decydujące	o	wieloaspektowości	projektu	jako	
całości.	 Kluczowym	dla	powodzenia	projektu	 jest	 	 opracowanie	odrębnego,	 dopasowanego	do	 specyfiki	
każdego	regionu	 	planu	działań	w	realizacji	którego	 	uczestniczą	ważni	dla	danego	regionu	interesariusze.	
TeRRIFICA	 jest	 realizowana	na	obszarach	metropolitalnych	 (Barcelona),	w	 stolicach	 i	większych	miastach	
(Belgrad,	 Poznań,	 Mińsk),	 w	 regionach	 rolniczych	 (Vechta	 i	 Cloppenburg)	 oraz	 na	 obszarach	 wiejskich	
(Bretania,	 Normandia,	 Kraj	 Loary).	 To	 zróżnicowanie	 wpłynie	 korzystnie	 na	 przewidywane	 rezultaty	
projektu,	które	będą	mogły	być	transferowane	do	innych	krajów.	

Regionalny	wymiar	projektu	TeRRIFICA	obejmuje	realizację	konkretnych	celów:	

•	 włączanie	 obywateli	 w	 proces	 tworzenia	 planu	 działań	 odpowiadającego	 na	 wyzwania	
klimatyczne	na	poziomie	instytucji	i	regionów	partnerskich,	

•	 rozwój	Planów	Adaptacji	do	Zmian	Klimatu	prowadzący	do	instytucjonalnej	i	zarządczej	zmiany	
w	kontekście	terytorialnym,	

•	 budowa	 nowych	 narzędzi	 dla	 zarządzania	 innowacjami	 i	 procesem	 decyzyjnym	 w	 zakresie	
zmian	klimatu,	

•	 wdrażanie	współtworzonych	projektów	w	regionach	pilotażowych,	 	obejmujących	ułatwienia	i	
	rozwój	metodologii	opartej	na	ko-kreacji	w	celu	zachowania	trwałości	działań	realizowanych	w	
projekcie,	

•	 rozwój,	 testowanie	 i	 ewaluacja	 konkretnych	działań	pilotażowych	 skupionych	na	 łagodzeniu	 i	
	 adaptacji	 do	 zmian	 klimatu,	 realizowane	 na	 poziomie	 instytucji	 partnerskich	 w	 kontekście	
terytorialnym.	

W	efekcie	realizacja	wszystkich	działań	w	ramach	projektu	TeRRIFICA	powinna	doprowadzić	do	lepszego	
włączania	zasad	RRI	w	praktykę	polityki	regionalnej	zorientowanej	na	wyzwania	związane	ze	zmianami	
klimatycznymi	i	sprawić,	że	RRI	będą	w	szerszym	zakresie	wykorzystywane	przez	społeczeństwo.
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