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TeRRIFICA #MapujKlimatu 
Mapowanie partycypacyjne efektów zmian klimatu 

Jednym z celów TeRRIFICA było rozpoznanie wiedzy i zebranie doświadczeń obywateli 
dotyczących wyzwań związanych ze zmianami klimatu w obrębie sześciu regionów 
pilotażowych w Europie. Zgromadzenie w bazie danych znacznych ilości informacji 
z różnych części kontynentu umożliwiło zidentyfikowanie uwarunkowań i czynników 
mających wpływ na efektywność działań na rzecz klimatu. Ustalenia wynikające z analizy 
danych były kluczowe dla opracowania lokalnych planów działań na rzecz adaptacji do 
zmian klimatu i wsparcia ostatecznego celu projektu TeRRIFICA, jakim było wywołanie 
zmian instytucjonalnych w obszarze zarządzania zmianami klimatu. 
 
Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia #MapujKlimat w oparciu o metodę mapowania 
partycypacyjnego (eng. crowd-mapping) ułatwiło zaangażowanie wielu lokalnych 
partnerów (mieszkańców, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorców, naukowców) w proces identyfikacji nie tylko wyzwań klimatycznych, 
ale również zielonej, niebieskiej i szarej infrastruktury mających znaczenie dla działań 
adaptacyjnych. Wyniki mapowania partycypacyjnego były fundamentalne dla dalszych 
prac w projekcie TeRRIFICA. To na ich podstawie w ramach żywych laboratoriów 
pracowaliśmy wspólnie z licznymi interesariuszami nad planami działań adaptacyjnych 
dla wybranych części regionów pilotażowych szczególnie dotkniętych skutkami zmian 
klimatu. Oprócz interaktywnej mapy przedstawiającej wyniki mapowania 
partycypacyjnego przygotowaliśmy również publikacje naukowe opisujące szczegółowo 
zastosowane procedury i osiągnięte rezultaty. Dowiedz się więcej o narzędziu 

#MapujKlimat, w tym o 
możliwości wykorzystania 
narzędzia we własnych 
działaniach proklimatycznych, na stronie internetowej TeRRIFICA. 
 

Open-Source: Jak powielić to doświadczenie? 

Narzędzie TeRRIFICA #MapujKlimat jest oprogramowaniem typu „open-source”. Jego 
kod jest dostępny na platformie GitHub. Oprócz kodu znajdziesz tam niezbędne 
komponenty umożliwiające edycję i uruchomienie narzędzia dla własnych potrzeb. 
Wypracowane ramy wspomagają wolontaryjne gromadzenie danych przestrzennych 
i badanie opinii publicznej w Internecie. Zachęcamy do korzystania z narzędzia 
i rozwijania jego zastosowań. 
  



 
 
 
 

Wyniki Projektu 

W trakcie tego procesu roboczego TeRRIFICA opracowała 
kilka wyników dotyczących działań na rzecz klimatu i RRI, aby 
zainspirować dodatkowe regiony. Główne produkty i 
wytyczne projektu można znaleźć na stronie internetowej 
(zeskanuj kod!). 
 

Przewodnik po zaangażowaniu i współtworzeniu 

Przewodnik TeRRIFICA dotyczący zaangażowania i współtworzenia w działaniach na 
rzecz klimatu ma na celu wspieranie współpracy i ko-kreacji różnych partnerów, 
interesariuszy w kontekście przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do ich 
skutków. Przewodnik zawiera (nie)nakazowe pomysły, najlepsze praktyki, zalecenia 
i metodologie, które mogą służyć jako punkt wyjścia do zaangażowania interesariuszy 
i współtworzenia rozwiązań w obszarze polityki klimatycznej w różnych regionach. 
Zostały one przetestowane w ramach projektu TeRRIFICA. 
 
Poza przewodnikami, raportami i innymi dokumentami, partnerzy projektu z regionów 
pilotażowych realizowali liczne aktywności, które przyczyniły się do rozpowszechnienia 
projektu i jego wyników. Partnerzy z 
CPN w Serbii opublikowali serię 
kreatywnych filmów pod nazwą 
kampanii „Ochłódźmy miasto!”, która 
została stworzona, aby dotrzeć do 
mieszkańców Belgradu i zainspirować 
ich do zaangażowania się w tworzenie 
mapy wyzwań klimatycznych poprzez 
dzielenie się swoimi doświadczeniami.  
 
Podobne filmy przygotowali partnerzy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu (Polska), którzy zachęcając mieszkańców Aglomeracji Poznańskiej do 
korzystania z narzędzia #MapujKlimat wyjaśniali w przystępny sposób mechanizmy 
zmian klimatu i ich skutki dla życia człowieka. 
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Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Metropolii Poznań 

Zacieśnienie współpracy Zespołu UAM ze 
Stowarzyszeniem Metropolia Poznań w ramach 
projektu TeRRIFICA zaowocowało opracowaniem 
Planu adaptacji do zmian klimatu Metropolii Poznań. 
Częścią prac były warsztaty z ponad 180. 
uczestnikami, których zachęcaliśmy do korzystania 
z narzędzia #MapujKlimat i dzielenia się swoimi 
doświadczeniami dotyczącymi zmian klimatu. 
Interesariusze zidentyfikowali nie tylko istotne 
wyzwania klimatyczne, ale także zaproponowali 
możliwe rozwiązania szukając potencjalnych barier 
w ich wdrażaniu. Dane z mapowania 
partycypacyjnego oraz informacje zebrane podczas 
warsztatów stanowiły ważne źródło danych dla 
części diagnostycznej i programowej Planu. 
Powiązanie działań na rzecz opracowania Planu Adaptacji z działaniami w projekcie 
przyniosło obopólne korzyści, w tym wzmocnienie społecznego zaangażowania 
w kształtowanie polityki w zakresie zmian klimatu, a z drugiej strony zwiększyło 
rozpoznawalność projektu TeRRIFICA w regionie.  

Demonstracyjny Ogród Klimatyczny na terenie Kampusu UAM    

Wspólnie z władzami Uniwersytetu i przedstawicielami środowiska akademickiego, 
w tym 25. studentami, współtworzyliśmy koncepcję Demonstracyjnego Ogrodu 
Klimatycznego, który będzie zlokalizowany we wschodniej części Kampusu UAM Morasko 
w otoczeniu dwóch wydziałów geograficznych. Uwzględniliśmy różne rozwiązania oparte 
na przyrodzie wspierające adaptację miast do zmian klimatu, takie jak łąka kwietna, 
rabata preriowa, ogród deszczowy, domki dla owadów, wiata edukacyjna 

z zielonym dachem 
i panelami PV. Miejsce 
to przysłuży się także 
integracji środowiska 
akademickiego dzięki 
planowanym strefom 
do rekreacji i relaksu 
ze stołami do tenisa, 
leżakami i ławkami. 
Podkreślenia wymaga fakt, 
że koncepcja ogrodu 
nawiązuje wprost do 

ustaleń zawartych w Planie adaptacji do zmian klimatu Metropolii Poznań i założeń 
projektu zielonego uniwersytetu. Realizację inwestycji zaplanowano na 2023 r.  

  



 
 
 
 

 

Finansowany przez Unię Europejską projekt TeRRIFICA  - Territorial Responsible 
Research an Innovation Fostering Innovative Climate Action (pol. Terytorialnie 
odpowiedzialne badania i innowacje wspierające innowacyjne działania na rzecz klimatu) 
powstał, aby wpłynąć na politykę i działania związane ze zmianami klimatu poprzez 
wspieranie odpowiedzialnych badań i innowacji (RRI) w 6 regionach Europy. 

Projekt TeRRIFICA przyczynił się do niwelowania negatywnych efektów zmian klimatu 
poprzez angażowanie różnych grup społecznych, od ekspertów i naukowych po obywateli 
i decydentów, w działania i procesy związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu 
i adaptacją do ich skutków. 

Projekt został przeprowadzony w trzech etapach: (1) zdobywanie danych w celu 
uzyskania wiedzy; (2) przetwarzanie danych i angażowanie różnych interesariuszy; 
i wreszcie, (3) poszukiwanie i planowanie możliwych rozwiązań w celu ograniczenia 
negatywnego oddziaływania zmian klimatu.  

Partnerzy tworzący konsorcjum projektu powołali zespoły skupiające przedstawicieli 
różnych grup społecznych, których celem było współtworzenie rozwiązań pro-
klimatycznych i poszukiwanie najlepszych dostępnych praktyk w obszarze adaptacji do 
skutków zmian klimatu. Zespoły pracowały w formule żywych laboratoriów dążąc do 
wypracowania lokalnych planów działań na rzecz klimatu. 

Odwiedź stronę internetową projektu TeRRIFICA i śledź nasze profile w mediach 
społecznościowych, aby dowiedzieć się więcej o naszych działaniach i osiągnięciach! 
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Mapa drogowa TeRRIFICA! 

WIEDZA. Podczas fazy pierwszej prace koncentrowały się na gromadzeniu informacji 
dotyczących założonych celów projektu oraz ustanowieniu procesów gromadzenia 
danych i współtworzenia działań z odpowiednimi grupami interesariuszy. Na tym etapie 
ustalono podstawy działania w projekcie TeRRIFICA i zaprojektowano narzędzie 
#MapujKlimat do mapowania partycypacyjnego w oparciu o metodę crowdmappingu 
(pol. mapowanie przez tłum użytkowników). 

BUDOWANIE POTENCJAŁU. Faza druga polegała na wykorzystaniu wiedzy 
lokalnych partnerów do pogłębienia tematyki adaptacji do skutków zmian klimatu 
uwzględniając lokalne konteksty i uwarunkowania. Było to możliwe dzięki wymianie 
wiedzy między społeczeństwem obywatelskim, środowiskiem akademickim 
i samorządem lokalnym, w tym administracją publiczną. Aby to osiągnąć, utworzono 
żywe laboratoria w sześciu regionach pilotażowych. Na tym etapie narzędzie 
#MapujKlimat było zasilane danymi od obywateli z całej Europy i spoza niej. 

DZIAŁANIE. Najbardziej wyczekiwany etap prac w projekcie. Celem fazy trzeciej było 
zbadanie przyszłych wizji tzw. krajobrazu klimatycznego (ang. climate landscape) 
w 2030 r. i wykorzystanie możliwości działania, które zostały zidentyfikowane 
i zaproponowane przez lokalnych partnerów (interesariuszy) i użytkowników narzędzia 
#MapujKlimat w miastach i regionach pilotażowych. W wizjach klimatycznych 
wypracowanych w ramach regionalnych szkół letnich uwzględniono potrzebę integracji 
odpowiedzialnych badań i innowacji (RRI) z działaniami na rzecz klimatu poprzez 
aktywną współpracę nauki i społeczeństwa. 

 

Uczenie się na ekscytujących europejskich przykładach 

Zespoły partnerów z regionów pilotażowych (ang. co-creation teams) zidentyfikowały 
dobre praktyki i przykłady partnerstw między środowiskiem akademickim a szeroko 
rozumiamym społeczeństwem obywatelskim (w tym NGOs i CSOs) związanych 
z przystosowaniem się do zmian klimatu i łagodzeniem ich skutków. Realizowane przez 
tego rodzaju partnerstwa projekty zostały przeanalizowane pod kątem zawartych celów 
i zadań, sposobu komunikowania się z interesariuszami, strategii zarządzania 
konfliktami, przezwyciężania barier oraz stosowanych dobrych praktyk w zakresie 
realizacji badań partycypacyjnych. Wyniki tej analizy zostały opublikowane w raporcie 
studiów przypadku (ang. "Case Studies Report"), który można znaleźć na stronie 
www.terrifica.eu. Jest on cennym źródłem informacji o dobrych praktykach w zakresie 
budowania partnerstw ukierunkowanych na działania na rzecz klimatu. 

 

 

 

 



 
 
 
 
Aby wdrożyć plan działania projektu TeRRIFICA, partnerzy w sześciu regionach 
pilotażowych przeanalizowali bieżący stan działań w obszarze przeciwdziałania 
zmianom klimatu i adaptacji do ich skutków, aby zrozumieć główne wyzwania, 
którymi należy się zająć oraz zidentyfikować i zaangażować kluczowych 
interesariuszy. Do najważniejszych wyzwań zaliczono te związane z jakością 
powietrza (zanieczyszczone powietrze w miastach), gospodarką wodną (susze 
i powodzie błyskawicze – zwiększająca się częstotliwość ekstremalnych zjawisk 
wodnych), niewydolne planowanie miejskie czy zagrożenie wysokimi 
temperaturami (coraz częstsze występowanie fal upałów). Wspólną cechą 
niektórych regionów była dość niska świadomość i wiedza obywateli na temat 
znaczenia skutków zmian klimatycznych dla jakości życia oraz możliwości 
adekwatnego reagowania na nie we współpracy z różnymi aktorami. Z kolei inne 
odznaczały się lepszą dojrzałością i przygotowaniem instytucji publicznych 
w obszarze działań pro-klimatycznych, co ułatwiło wymianę doświadczeń 
i włączenie się w proces kształtowania polityki klimatycznej. 

Ze względu na różne uwarunkowania terytorialne, każdy region pracował 
z wybranymi grupami interesariuszy korzystając z różnorodnych metod i formatów 
współpracy. Na przykład w regionie wiejskim Oldenburger Muensterland 
w Niemczech zespół TeRRIFICA skupił się na rozwijaniu przyjaznego dla klimatu 
ogrodnictwa, co okazało się szczególnie interesujące dla lokalnych mieszkańców. 
Z kolei w Aglomeracji Poznańskiej zespół UAM pozostawał w ścisłej współpracy 
ze Stowarzyszenie Metropolia Poznań, co ułatwiło kontakt z administracją 
publiczną i władzami jednostek samorządu terytorialnego, głównie na poziomie 
gminnym. 

W wyniku procesów adaptacyjnych w różnych kontekstach oraz pracy wykonanej 
w regionach we współpracy z lokalnymi interesariuszami, osiągnięto sukces w 
wielu dziedzinach. W licznych przypadkach pozytywny efekt współdziałania będzie 
przynosić owoce również po zakończeniu projektu TeRRIFICA. 

Region Belgradu utworzył nowe partnerstwa na rzecz przyszłych działań pro-
klimatycznych wykorzystując współtworzenie. Dodatkowo lokalne władze 
samorządowe i administracja publiczna zaczęły efektywnie wykorzystywać dane 
z mapowania partycypacyjnego do planowania kolejnych działań klimatycznych. 

Partnerzy z Poznania pomogli w stworzeniu Planu adaptacji do zmian klimatu 
Metropolii Poznań oraz opublikowali prace naukowe zawierające wyniki projektu 
TeRRIFICA. 

W regionie Oldenburger Muensterland zespół z Uniwersytetu w Vechcie rozwinął 
platformę dla mieszkańców umożliwiającą im rozwijanie aktywnej postawy 
obywatelskiej w działaniach na rzecz klimatu. 

Obszar metropolitalny Barcelony dzięki działaniom projektowym znacznie 
wzmocnił i rozwinął swoją lokalną sieć partnerów. 

Po zbudowaniu partnerstwa nauczycieli z rolniczych szkół średnich, region 
Normandii rozwija obecnie regionalną sieć podmiotów zajmujących się badaniami 
partycypacyjnymi w agroekologii w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym. 

W pilotażowym regionie Mińska stworzono partnerstwo na rzecz klimatu 
angażując do współpracy ponad 200. nauczycieli, uczniów i rodziców. 


