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Wstęp

Zmiany klimatu stały się istotnym glo-
balnym problemem, który dotyka wie-
lu dziedzin życia człowieka. Zwięk-
szenie częstotliwości występowania 
kataklizmów pogodowych w  posta-
ci susz, nawalnych deszczy, pożarów, 
oprócz tego kryzys w  rolnictwie, za-
grożenie dla zdrowia, pogorszenie wa-
runków siedliskowych roślin i zwierząt 
czy też spadek jakości przestrzeni pu-
blicznych obciążonych uwarunkowa-
niami termicznymi. To tylko niektóre 
z  wyzwań, przed którymi stoi społe-
czeństwo. Każde z  nich ma mniej lub 
bardziej bezpośredni wpływ na na-
szą gospodarkę i życie społeczne. Dla-
tego przy tak dużej skali wyzwań i  ich 
zróżnicowanym charakterze niezwykle 

istotne jest włączenie społeczeństwa 
w  procesy adaptacji i  mitygacji zmian 
klimatu, co może następować przy wy-
korzystaniu innowacji społecznych. 
Celem artykułu jest prezentacja ro-
li tychże innowacji w procesie adapta-
cji i  mitygacji zmian klimatu na przy-
kładzie projektu TeRRIFICA. Projekt ten 
realizowany jest w  sześciu regionach 
pilotażowych w  Europie (również po-
za Unią Europejską) dzięki programowi 
Unii Europejskiej na rzecz badań i inno-
wacji Horyzont 2020.

Innowacje społeczne

Innowacje społeczne to rozwiąza-
nia problemów społecznych, któ-
re jednocześnie poprawiają jakość ży-
cia. Należy jednak zwrócić uwagę, że 

ten mechanizm nadal podlega roz-
ważaniom definicyjnym i  ciężko jest 
przedstawić jedno obowiązujące wy-
jaśnienie (Kwaśnicki 2015, Morawska-
-Jancelewicz 2016, Lauriusz, Pacut 
2019). Phills i  in. (2008) określa je ja-
ko nowatorskie rozwiązanie problemu 
społecznego, które jest skuteczniej-
sze, wydajniejsze, bardziej zrównowa-
żone lub po prostu rozwiązane ina-
czej niż istniejące metody i dla którego 
stworzona wartość przypada przede 
wszystkim społeczeństwu jako cało-
ści, a nie osobom prywatnym. W ogól-
nym rozumieniu opierają się one na 
współpracy i  dzieleniu się pomysłami 
oraz doświadczeniami różnych jedno-
stek, grup, przedsiębiorstw, organizacji 
czy instytucji, a także powodują trwa-
łe zmiany w  tych podmiotach. Inno-
wacje społeczne, jako element rozwo-
ju społeczno-gospodarczego, odnoszą 
się bardziej do systemu wartości i  nie 
muszą być ekonomicznie opłacalne 
(Wronka-Pośpiech 2015). Wśród innych 
efektów tego wieloetapowego (Wron-
ka-Pośpiech 2015) procesu należy pod-
kreślić wzrost aktywności społecznej 
oraz tworzenie nowych narzędzi ko-
munikacji. Morawska (2016) wyróżnia 
sześć cech, które pozwalają zakwalifi-
kować do innowacji społecznych:

 – z góry określony cel społeczny,
 – procesowy charakter innowacji 

oraz współuczestnictwo adresatów 
jego efektów,

 – konkretne korzyści dla społeczeń-
stwa powiązane z  jednoczesnym 
kształtowaniem i  rozwojem więzi 
społecznych uczestników tych pro-
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cesów, tworzących stałą zmianę 
społeczną,

 – wzrost aktywności i  większej zdol-
ności społeczeństwa do działania,

 – możliwość realizacji celów zarówno 
ekonomicznych, jak i społecznych,

 – realizacja celów zgodna z zasadami 
zrównoważonego rozwoju.
Praktyczne wykorzystanie innowa-

cji społecznych zostało już opisane w li-
teraturze (m.in. Wronka-Pośpiech 2015, 
Morawska-Jancelewicz 2016).

Innowacje społeczne są również 
wspierane przez programy finanso-
we Unii Europejskiej (Wronka-Po-
śpiech 2015), m.in.: Europejski Fundusz 
Społeczny, Europejski Fundusz Roz-
woju Regionalnego, Europejski Fun-
dusz Rolny na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, Horyzont 2020, COSME 
2014–2020 (Murzyn, Kasprowicz 2014). 
Wynika to z tego, że Unia widzi innowa-
cje społeczne jako jedno z narzędzi roz-
wiązywania problemów społecznych, 
takich jak: ubóstwo, tworzenie nowych 
miejsc pracy, zmiany klimatyczne, sta-
rzenie się społeczeństwa (Murzyn, Ka-
sprowicz 2014).

Projekt TeRRIFICA
Badania naukowe i  innowacje są 
wspierane w  Unii Europejskiej 

w  perspektywie 2014–2020 poprzez 
program Horyzont 2020 (ang. Hori-
zon 2020), który wśród wyzwań stawia 
rozwiązanie wspomnianych wcześniej 
w  artykule problemów społecznych 
(Murzyn, Kasprowicz 2014), za pomo-
cą m.in. innowacji społecznych (Pilar-
czyk, Woźniak 2019). W  ramach tego 
programu w  tzw. callu Science with 
and for Society (H2020-SwafS-2018-1)  
został zgłoszony project TeRRIFICA. 
Akronim projektu TeRRIFICA pocho-
dzi od sformułowania Territorial Re-
sponsible Research and Innovation Fo-
stering Innovative Climate Action, co 
w przełożeniu na język polski oznacza: 
„Odpowiedzialne terytorialnie bada-
nia i innowacje wspierające innowacyj-
ne działania w dziedzinie klimatu” . Pro-
jekt stawia sobie za cel cztery kwestie: 
uspołecznienie procesu CCA & M (Cli-
mate Change Adaptation & Mitigation), 
stymulowanie współdziałania CCA & 
M, opracowanie i wdrożenie narzędzia 
do mapowania CCA & M oraz wsparcie 
opracowywania planów do adaptacji 
do zmian klimatu. Projekt jest realizo-
wany przez 8 partnerów reprezentują-
cych 6 regionów pilotażowych (Hisz-
pania – Katalonia, Niemcy, Francja, 
Serbia, Polska i Białoruś). Umowa gran-
towa nr 824489 opiewa na kwotę 1 999 
953,89 euro (100% wkładu UE)  i została 

podpisana na okres 1 stycznia 2019–30 
czerwca 2022.

Regiony pilotażowe tworzą swo-
je lokalne zespoły współpracy składa-
jące się z  interesariuszy reprezentują-
cych cztery grupy: naukę i  edukację, 
biznes, władze publiczne oraz społe-
czeństwo obywatelskie. Projekt sta-
nowi forum współpracy i  wymiany 
poglądów, czego przyczynkiem są od-
bywające się warsztaty konsultacyj-
ne. Tego typu zaangażowanie intere-
sariuszy pozwala np. określać bariery 
we współpracy międzysektorowej na 
rzecz przeciwdziałania zmianom klima-
tu (wynik pierwszych warsztatów zna-
lazł swoje podsumowanie w  artykule 
„Co-creation for climate change – ne-
eds for actions to vitalise drivers and 
diminish Barriers” – Fagiewicz i in. 2021 
–opublikowanym w  czasopiśmie „We-
ather, Climate and Society”) czy wspo-
magać koordynację działań związa-
nych np. ze stworzeniem i  promocją 
narzędzia do mapowania widocznych 
efektów zmian klimatu.

mapujklimat.terrifica.eu
Crowdmapping jest rodzajem crowd-
sourcingu i polega na zbiorowym two-
rzeniu map online jako reprezentacji 
zjawisk w  świecie rzeczywistym, dane 
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wprowadzane przez użytkowników 
w  powiązaniu z  konkretną lokalizacją 
tworzą mapę cyfrową (See i  in. 2016). 
Jest to narzędzie stanowiące aplikację 
do tworzenia map internetowych z za-
stosowaniem geoankiety, dzięki któ-
rej użytkownicy mogą zaznaczać miej-
sca i je komentować (Rzeszewski, Kotus 
2019). Właściwości te wykorzystano 
w projekcie TeRRIFICA, tworząc narzę-
dzie mapujklimat.terrifica.eu. w  celu 
zbierania informacji o widocznych i od-
czuwalnych zmianach klimatu oraz ist-
niejących dobrych praktykach, które 
pozwalają te zmiany łagodzić. Kolej-
nym istotnym zadaniem narzędzia jest 
rozpoznanie aktorów i podmiotów za-
angażowanych w  działania na rzecz 
klimatu, co może być przydatne przy 
wypracowywaniu lokalnych polityk kli-
matycznych. Narzędzie pozwala zbie-
rać informacje w  kilku wersjach języ-
kowych równolegle (adekwatnych dla 
reprezentowanych regionów), co daje 
szanse na wymianę doświadczeń mię-
dzy wieloma użytkownikami z różnych 
społeczności. Autorem narzędzia jest 
pracownik Wydziału Geografii Społecz-
no-Ekonomicznej i  Gospodarki Prze-
strzennej UAM dr Michał Rzeszewski.

Podsumowanie
Realizowany wciąż w momencie złoże-
nia tego artykułu do redakcji (paździer-
nik 2021) projekt TeRRFICA doprowa-
dził do wzrostu aktywności społecznej 
(pobudzenie mieszkańców do działań 

związanych z  klimatem) oraz stwo-
rzenia nowego narzędzia komunikacji 
(strona mapujklimat.terrifica.eu), czyli 
wykorzystał innowacje społeczne. W lu-
tym 2020 roku Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w  Poznaniu zawarł poro-
zumienie ze Stowarzyszeniem Metro-
polia Poznań dotyczące wsparcia w za-
kresie prac badawczych oraz podpisał 
umowę na przeprowadzenie niezbęd-
nych badań dla opracowania Planu 
Adaptacji do Zmian Klimatu dla Metro-
poli Poznań, które będzie realizował ze-
spół projektu TeRRIFICA przy meryto-
rycznej koordynacji Zakładu Geografii 
Kompleksowej WGSEIGP UAM z dr. hab. 
Damianem Łowickim, prof. UAM jako 
kierownikiem zadania. Będzie do klu-
czowy etap realizowania projektu; ma-
jący na celu implementację zdobytego 
doświadczenia, wiedzy na temat zloka-
lizowanych hot-spotów oraz barier, któ-
re określili interesariusze, na potrzeby 
stworzenia przyjaznego klimatu na ob-
szarze Metropolii Poznań.
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