
Grow Green 
 Green Cities for Climate and Water Resilience, Sustainable Economic 

Growth, Healthy Citizens and Environments 



Zidentyfikowane problemy  w miastach, 
nasilające się wskutek zmian klimatu: 

 

 

zła jakość powietrza  

zagrożenie powodziowe                                            

wyspa ciepła 

stres termiczny  
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Miasta uczestniczące w projekcie doświadczyły problemów, sytuacji 
kryzysowych, z związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi 
nasilającymi się z powodu postępujących zmian klimatu.  

 

Wszystkie mają ograniczone możliwości działania w obszarach zwartej 
zabudowy gdzie potrzebne są „inteligentne”, przyjazne, działania.  

 

Wspólnie poszukują rozwiązań systemowych, efektywnych 
ekonomicznie, opartych o szeroko pojętą ideę zrównoważonego 
rozwoju, uwzględniając aspekty środowiskowe, społeczne  
i ekonomiczne dla miast przyszłości, w których trzeba będzie robić 
coraz więcej przy mniejszej  ilości dostępnych zasobów. 
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22 Partnerów Projektu z UE 

Wuhan (Chiny) Partner spoza UE 
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Celem projektu jest sprawdzenie możliwości stosowania rozwiązań opartych 
zielonej infrastrukturze, w zakresie: 

 

lokalnego zagospodarowania wód opadowych,  

stworzenia oaz zieleni 

obniżenia temperatury  

aby zwiększyć odporność miasta na zmiany klimatu.  

 

 

W ramach projektu we Wrocławiu powstaną eksperymentalne rozwiązania  
w części Ołbina - jednego z osiedli w Śródmieściu.  
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Projekt złożony w ramach konkursu SCC-02-2016-2017 
Demonstrating innovative nature-based solutions in cities  

Nabór 2-etapowy 
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Informacja z KPK – styczeń 2016 

Rozmowy poprzez Skype  

Złożenie wniosku do 1. etapu naboru 

Konsultacje z mieszkańcami 

Wyniki 1. etapu – czerwiec 2016 

Przygotowywanie aplikacji do 2. etapu 

Spotkanie robocze w Manchesterze – 
lipiec 2016 

Złożenie aplikacji do 2. etapu – 
wrzesień 2016 

Wyniki naboru 6. grudnia 2016 

Podpisanie Consortium Agreement  
i Grant Agreement przez wszystkich 
Partnerów – 1. czerwca 2017 
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Prawe skrzydło – 
analiza istniejącego 
zielonego założenia  
w celu sprawdzenia, 
zbadania jak zielone 
założenie z początku 
XX wieku funkcjonuje 
na początku XXI 
wieku.  
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SKRZYDŁA MOTYLA 
WE WROCŁAWIU 

 

Lewe skrzydło – 
obszar objęty 
pilotażowymi 
wdrożeniami „nowy 
zielony układ” 
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Park kieszonkowy: ul.Rychtalska/Ustronie  
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Zaangażowanie mieszkańców w projekt: 

 

1 etap - wybór demonstratorów: mieszkańcy zgłaszali propozycje 
lokalizacji i rozwiązań poprzez dedykowaną stronę Internetową.  

 

2 etap – współprojektowanie, zostaną utworzone grupy projektowe 
składające się z przedstawicieli: specjalistów z zakresu  
architektury krajobrazu, urbanistów, naukowców, socjologów 
pracujących razem ze studentami ww. dziedzin oraz mieszkańców.  

 

3 etap – „dziedzictwo”: uczestnictwo we wszystkich etapach 
projektu umożliwi identyfikację z miejscem.  
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Efekty  projektu: 

stworzenie innowacyjnego wzorcowego systemu mikrozieleni  
w mieście zbudowanego z następujących elementów:  parki 
kieszonkowe, zielone ulice i inne rozwiązania z zakresu zielonej 
infrastruktury 

opracowanie metod lokalnego zagospodarowania wód opadowych  
i przeciwdziałania wyspie ciepła 

lokalna poprawa jakości życia mieszkańców - zwiększenie 
dostępności zielonej przestrzeni publicznej, poprawa jakości 
powietrza 

przygotowanie rekomendacji  dla innych miast europejskich jak 
korzystać z  systemów mikrozieleni w celu zwiększania odporności 
na zmiany klimatu. 
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Całkowita wartość projektu: 11 589 852,00 EUR 

Kwota dofinansowania projektu: 11 224 058,25 EUR 

 

Wartość dofinansowania dla Miasta Wrocław: 1 651 125,00 EUR 

Wysokość dofinansowania dla Miasta Wrocław: 100% 

 

 
 

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 1.06.2017 

Termin zakończenia realizacji projektu: 30.05.2022 
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Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na 
stronach internetowych:  

 

www.growgreenproject.eu 
www.wroclaw.pl/srodowisko/o-projekcie1 
www.twitter.com/GrowGreenCities 
www.facebook.com/GrowGreenCities 
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Dziękuję za uwagę 

Katarzyna Janicka-Krzemień 
katarzyna.janicka-krzemien@um.wroc.pl 
 
Urząd Miejski Wrocławia 
Wydział Zarządzania Funduszami 

 


