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TŁO PROJEKTU
Zmiany klimatu następują z coraz większą intensywnością. Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do częstej
obserwacji niebezpiecznych zjawisk naturalnych
takich jak: nawalne deszcze, powodzie miejskie, fale
upałów, susze, intensywne wiatry i gwałtowne burze.
Negatywne skutki tych zjawisk niszczą infrastrukturę
i powodują poważne straty dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa. Nauka potwierdza, że zmiany
klimatu będą postępować a ich objawy będą coraz
bardziej znaczące.
Archiclima to przedsięwzięcie, którego celem jest
wsparcie ważnych zmian w zakresie adaptacji
do zmian klimatu w Polsce.

PRZYWRACAMY
NATURĘ MIASTOM

Wizja zielonej metropolii potrafiącej wykorzystywać wodę deszczową zdobywa w świecie szerokie
uznanie. Miasta prześcigają się w kreatywnym
wdrażaniu zasad miasta-gąbki (ang. sponge-city).
Nowoczesna metropolia jest zielona, bezpieczna
i przyjazna mieszkańcom. Drogę do niej kreują
rozwiązania oparte na przyrodzie (ang. nature-based
solutions) i kierowanie się inżynierów maksymą
„róbmy rzeczy tak, jakby zrobiła to natura”. Rozwiązania są dostępne na wyciągnięcie ręki. Są całkiem
proste do wdrożenia i tanie eksploatacji. Wymagają
jednak zmiany sposobu myślenia o przyrodzie
w naszym najbliższym otoczeniu. To na przykład
rozwiązania oparte na przyrodzie (nature-based
solutions) - rowy i niecki bioretencyjne, dachy pokryte
zielenią,
ogrody
deszczowe,
przepuszczalne
nawierzchnie, żywe ściany i wiele innych.

Idea, która nam przyświeca polega na realizacji koncepcji miast-gąbek w wielkopowierzchniowych obiektach komercyjnych takich jak galerie handlowe i lotniska. Siła tej koncepcji polega na zmianie dotychczasowego sposobu myślenia: woda traktowana w nadmiarze jako zagrożenie dla obiektu zaczyna być postrzegana w tej nowej filozofii jako szansa na zrównoważony rozwój. W tej koncepcji każda kropla spadająca
z nieba jest ważna. W kontekście tkanki miejskiej, Archiclima oznacza rozwój bioróżnorodności, ochronę
natury, zrównoważoną gospodarkę wodną, ograniczanie ryzyka katastrof (np. powodzi miejskiej) oraz
redukcję efektu miejskiej wyspy ciepła. Ważnym założeniem projektu jest opieranie się na rozwiązaniach
o minimalnym śladzie węglowym, co oznacza aktywne przyczynianie się do polityki łagodzenia
zmian klimatu.
Wdrażanie rozwiązań opartych na przyrodzie ma potwierdzony dobroczynny wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan ludzi poprzez m.in. lepszą jakość powietrza, redukcję miejskich wysp ciepła, zwiększenie ilości miejsc relaksu, wypoczynku, spotkań towarzyskich i różnorodnych aktywności. W dobie
powszechnej „betonozy”, Archiclima reprezentuje podejście całkowicie odwrotne. To wielowymiarowy
program wprowadzania dzikiej natury i wprowadzania życia tam, gdzie dzisiaj ich nie ma. Działania w tym
zakresie są pozytywnie postrzegane przez mieszkańców miast, użytkowników obiektów i świadomych
konsumentów. Znacząco wzmacniają wizerunek firm, które stosują je w swoich przestrzeniach. Dodatkowo
projekt pozwala szeroko promować działania adaptacyjne realizowane w poszczególnych lokalizacjach
i demonstrować je na arenie międzynarodowej jako najlepsze dostępne praktyki. Naszą ideę dobrze podsumowują słowa: NATURA WIE LEPIEJ

CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Głównym celem projektu jest wzrost odporności (rezyliencji) na zmiany klimatu w dużych obiektach (takich
jak centra handlowe, lotniska etc.) poprzez wdrożenie
innowacyjnego systemu Archiclima, który służy do: (1)
przeprowadzania ocen obiektów pod kątem ich podatności/ryzyka na zmiany klimatu oraz (2) planowania
adaptacji do zmian klimatu istniejących obiektów
z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie
(Nature-Based Solutions). Obiekty te stanowią hotspoty
dla zagrożeń klimatycznych w tkance miejskiej.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU
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Archiclima ASSESSMENT
Przeprowadzenie ocen podatności / ryzyka
dla 32 istniejących dużych obiektów w Polsce
ze szczególną uwagą na zjawiska związane
z opadami np. ulewne deszcze, powodzie
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miejskie, okresy suszy, etc.

ARCHICLIMA DEMO
Wdrożenie i demonstracja szytego na miarę,
kompleksowego zestawu działań adaptacyjnych w jednym istniejącym obiekcie tj.
w Porcie Lotniczym Katowice im. Wojciecha
Korfantego. Obejmować to będzie najlepsze
praktyki w zakresie rozwiązań opartych na
przyrodzie a także monitorowanie wpływu
wdrożonych rozwiązań na takie obszary jak:
koszty utrzymania, bezpieczeństwo, zdrowie
i
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Archiclima PLANNING
Wykonanie planów adaptacji do zmian
klimatu dla 32 istniejących dużych obiektów
komercyjnych w Polsce. Plany, stosownie do
potrzeb, zawierać będą elementy dobierane
dla konkretnych lokalizacji: projekt architektury, projekt instalacji sanitarnych, projekt
architektury krajobrazu (zieleń, dobór roślin),
projekt drogowy, etc. a także plan szkolenia
dla zespołu zarządcy obiektu oraz biznes
plan (etapowanie wdrożeń, plan finansowy).

6

ADAPTOPEDIA
Zebranie i ułatwienie dostępu do najlepszych
praktyk w zakresie adaptacji do zmian
klimatu w nowym narzędziu online.
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Rozpowszechnienie
wśród

rezultatów

interesariuszy

tj.

projektu

zapewnienie

spójnych informacji o adaptacji do zmian
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Budowa społecznej akceptacji i wsparcia dla
rozwiązań opartych na przyrodzie wśród
użytkowników obiektów (klienci centrów

klimatu w obiektach komercyjnych oraz

handlowych, pasażerowie lotnisk, najemcy

dostarczenie

powierzchni handlowej) oraz wśród ogółu

skutecznych

narzędzi

do planowania wdrożeń adaptacyjnych.

społeczeństwa. Celem projektu jest wzmocnienie presji społecznej na decydentów.

SKALA PROJEKTU
32 duże obiekty zostaną objęte Archiclimą i zaakceptują
uzgodniony plan adaptacji
Port Lotniczy Katowice wdroży wybrane rozwiązania oparte
na przyrodzie, aby zwiększyć swoją odporność
16 obiektów zostanie wyróżnionych oznaczeniem Resilient
32 warsztaty dla kadry zarządców obiektów i 6 warsztatów
dla ekspertów
3 konferencje oraz udział w 6 imprezach branżowych w UE
32 akcje edukacyjne
Przydzielenie 5 minigrantów dla najlepszych inicjatyw
w zakresie adaptacji do zmian klimatu, które angażować
będą społeczności lokalne
3 filmy promocyjne
dziesiątki publikacji w mediach

Wizualizacja wdrożenia LIFE Archiclima na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach.

PARTNERZY WDRAŻAJĄCY PROJEKT
Investeko S.A.
ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Świętochłowice
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www.gtl.com.pl

OKRES REALIZACJI

Investeko Serwis Sp. z o.o.

1 lipca 2021 r. – 30 czerwca 2025 r.
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Projekt LIFE Archiclima numer LIFE20 CCA/PL/001573 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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