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ClairCity – zaangażowanie obywateli w działania na rzecz ograniczenia 
zanieczyszczenia powietrza w miastach. 

   ClairCity to 4-letni projekt finansowany ze środków 
europejskiego programu Horyzont 2020.  

 

  W trakcie jego realizacji angażujemy mieszkańców                     
6 krajów do zbadania ich indywidualnego wpływu             
na jakość powietrza i emisję CO2 oraz umożliwiamy 
im zaprojektowanie przyszłości swoich miast. 

    

 

 
 

 
 



 
 Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2020. 

 
 

 Wśród 16 partnerów projektu znalazło się 6 samorządów 
europejskich - 4 miasta i 2 regiony pilotażowe, w tym Sosnowiec. 

 

W Sosnowcu za realizację „ClairCity” odpowiedzialny jest Wydział 
Funduszy Zewnętrznych i Współpracy Urzędu Miejskiego. 

 
 

 
 

 
 

Budżet projektu: 6.692,547,50 €, 
w tym dla Sosnowca: 62.125 € 
 
 



 
Partnerzy: 
 Koordynator – Firma Trinomics, Holandia 

Grupa naukowa: 

Uniwersytet Zachodniej Anglii (UWE); Uniwersytet w Aveiro, Duński Uniwersytet Techniczny, Norweski Instytut Badania 
Jakości Powietrza (NILU) 

Wsparcie techniczne: 

Główny Urząd Statystyczny (Holandia), Ministerstwo Infrastruktury i Środowiska (Holandia), Regionalny Ośrodek                       
ds. Ochrony Środowiska dla Centralnej i Wschodniej Europy – REC (Węgry), Firma „Transport i Mobilność Leuven” (Belgia),                
Firma „Techne Consulting” (Włochy) 

Miasta pilotażowe: 

Region Aveiro, region Liguria, Amsterdam, Lublana, Bristol, SOSNOWIEC.  

 

 

 
 

 
 



Jest to pytanie, które zadajemy mieszkańcom całej Europy. Misją ClairCity jest zwiększenie 
świadomości społeczeństwa w kwestiach zanieczyszczenia powietrza i emisji dwutlenku             
węgla do atmosfery w mieście zamieszkania. Bierzemy pod lupę ludzkie działania, które              
przyczyniają się do występowania problemu oraz analizujemy wpływ zanieczyszczeń                      
na nasze zdrowie i życie.  
Nietuzinkowość tego projektu polega na czynnym zaangażowaniu mieszkańców                                
miast partnerskich w opracowanie działań lokalnych.  
 

Cele projektu 
J    Jak, Twoim zdaniem, powinno wyglądać życie, praca  

   i przemieszczanie się w mieście przyszłości? 



Narzędzia  

Aplikacja mobilna  Gra komputerowa   

Warsztaty 

Aby zbadać wpływ mieszkańców na jakość powietrza i poznać ich opinie na temat przyszłości 
miasta, w projekcie wykorzystywane są INNOWACYJNE NARZĘDZIA: 

Konkurs  
dla szkół 

Konkurs filmowy dla 
seniorów 



Cele projektu: 

 
 

 
  

 

 
Zebrane przez nas dane pomogą władzom zaplanować działania, które spełnią oczekiwania mieszkańców. 
Wdrażanie rozwiązań odbędzie się w sposób umożliwiający mieszkańcom oddychanie czystym powietrzem 
i ograniczający wpływ każdego z miast na globalne zmiany klimatyczne. 

ClairCity 

          STRATEGIE                                ZAANGAŻOWANIE MIESZKAŃCÓW                         ZDROWIE 
 



 
 
 

Zadania miast pilotażowych: 
Udział w pracach Konsorcjum (zarządzenie projektem, sprawy finansowe, podejmowanie 

kluczowych decyzji etc.); 

Identyfikacja lokalnych interesariuszy, opracowanie i wdrożenie metod dotarcia do 
mieszkańców (ZAANGAŻOWANIE MIESZKAŃCÓW); 

Wdrażanie zadań opracowanych przez grupę naukową (warsztaty, gra miejska, aplikacja 
na smartphony, konkurs dla szkół, konkurs filmowy etc.); 

Dostarczenie grupie naukowej dokumentów strategicznych oraz opiniowanie 
dokumentów; 

Współpraca przy opracowaniu zestawu nowych narzędzi; 

Rozpowszechnianie rezultatów i promocja projektu; 

Udział w corocznych spotkaniach parterów oraz w wideokonferencjach.  

 

 

 

 
 



Działania z mieszkańcami 

 

 

 

 

 

z ekspertami ds. jakości 
powietrza, klimatu i 
energii (20+ uczestników) 

x1 warsztat  

z mieszkańcami  
i ekspertami (28 
uczestników) 

x1 warsztat 

z mieszkańcami 
Sosnowca (30 
uczestników) 

x1 warsztat 

Aplikacja na smartfony 

Gra Skylines  

grudzień 2017 
– styczeń 2018  

 styczeń 
2018 

kwiecień 
2019 

 

styczeń 
2018 

styczeń - marzec 2019 

dla mieszkańców 
Sosnowca 

x2 ankiety pisemne i 
online 

 (+/- 500 odpowiedzi) 



 
 

 

    Gra 

 

 
 
 

    

    Gra ClairCity Skylines to bezpłatna aplikacja na smartfony  
i tablety, która daje graczom możliwość decydowania w jaki sposób będą 
kierować Sosnowcem przez kolejne 50 lat. 

   W wirtualnym Sosnowcu gracz decyduje o tym, jak poprawić jakość 
powietrza i sprawić, aby miasto to było wymarzonym miejscem do życia. 
Wybory dokonywane przez użytkowników pokazują rzeczywisty wpływ 
różnych decyzji na środowisko. Rozwiązania oraz strategie proponowane 
przez graczy stworzą społecznościową wizję przyszłości miasta. 

     
 



 
` 

 

Aplikacja 

 
  

 

   Aplikacja GreenAnt na smartfony pozwala użytkownikom sprawdzić w jaki 
sposób ich codzienne podróże wpływają na powstawanie zanieczyszczeń 
w okolicy oraz znaleźć efektywne rozwiązania służące poprawie zdrowia  
i bardziej wydajnym podróżom.  

    Aplikacja wykrywa sposób podróżowania oraz trasę i pokazuje gdzie 
znajdują się najbardziej zanieczyszczone obszary w okolicy.  

    Dane zebrane za pomocą aplikacji zademonstrują wpływ zanieczyszczeń 
na całe nasze życie i pomogą użytkownikom zmienić swoje nawyki,  
a miejskim decydentom zaplanować lepszą przyszłość dla naszego miasta.  



 
` 

 

Warsztaty 
 

 
 

 
 

W czerwcu odbył się Warsztat Decydentów, w którym wzięli udział 
radni Rady Miasta, przedstawiciele władz miejskich oraz wydziałów 
Urzędu Miejskiego. Był to ostatni z całej serii warsztatów, 
poprzednie odbyły się na przełomie 2017 i 2018 roku oraz  
w kwietniu 2019. Celem warsztatów było wysłuchanie opinii 
mieszkańców, interesariuszy i decydentów na temat najlepszych 
działań służących poprawie jakości powietrza oraz sposobów ich 
wdrożenia. Na podstawie wyborów dokonanych przez uczestników 
warsztatów powstał scenariusz czystego powietrza dla Sosnowca, 
na którym będzie opierał się Pakiet Strategii opracowany przez 
projektową grupę naukową specjalnie dla naszego miasta. 



 
` 

 

Konferencje 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Co roku wszyscy partnerzy projektu spotykają się na 3-dniowej konferencji, 
aby omówić zrealizowane do tej pory działania i ich konsekwencje oraz 
plany na kolejny rok. Podczas konferencji organizowane są też spotkania 
otwarte z udziałem ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą  
i doświadczeniem z różnych dziedzin istotnych dla projektu ClairCity oraz 
mieszkańców.  
W 2018 roku gospodarzem drugiej międzynarodowej konferencji  był 
Sosnowiec. W spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Miasta w Sosnowcu 
w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym wzięło udział wiele 
lokalnych, krajowych i międzynarodowych organizacji i zainteresowanych 
uczestników, a także nasz zespół ClairCity i członkowie Zewnętrznej Rady 
Doradczej. 
 
Film – konferencja w Sosnowcu  
https://www.facebook.com/arkadiuszchecinskipl/videos/899596033555044/  

https://www.facebook.com/arkadiuszchecinskipl/videos/899596033555044/
https://www.facebook.com/arkadiuszchecinskipl/videos/899596033555044/
https://www.facebook.com/arkadiuszchecinskipl/videos/899596033555044/
https://www.facebook.com/arkadiuszchecinskipl/videos/899596033555044/
https://www.facebook.com/arkadiuszchecinskipl/videos/899596033555044/
https://www.facebook.com/arkadiuszchecinskipl/videos/899596033555044/
https://www.facebook.com/arkadiuszchecinskipl/videos/899596033555044/
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https://www.facebook.com/arkadiuszchecinskipl/videos/899596033555044/
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Film dla WHO 

 
 

 
 

 
 

 
W maju gościliśmy w Sosnowcu 
ekipę filmową ze Światowej 
Organizacji Zdrowia, którzy 
przyjechali nakręcić film na temat 
wpływu projektu na społeczność 
lokalną. 
 
Film został zaprezentowany w 
czerwcu 2019 na konferencji WHO 
na wysokim szczeblu na temat 
równości w dziedzinie zdrowia.  

Link do filmu 
https://www.youtube.com/watch?v=62007EDR3EY#action=share   

https://www.youtube.com/watch?v=62007EDR3EY#action=share




Dziękujemy       
za uwagę ! 

 

www.claircity.eu
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