
ZIELONE KORYTARZE 
MIEJSKIE – KLIMATYCZNE 

PRZEBUDZENIE W KONINIE



Informacje o konkursie 

Minister Klimatu, jako Operator Programu „Środowisko, Energia 
i Zmiany Klimatu” ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie 
projektów na „Realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej 
infrastruktury w miastach” finansowanych ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

 Kwota środków przeznaczona na nabór - 23 029 413 euro, tj. 
99 392 643,57 zł

 Poziom dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowalnych.

 Min. kwota dofinansowania - 500 000 euro tj. 2 157 950,00 zł

 Max. kwota dofinansowania - 2 300 000 euro tj. 9 926 570,00 zł

 Termin zakończenia przyjmowania wniosków od 
Wnioskodawców – 17.08.2020 r. godz. 15:00.



Zakres przedmiotowy konkursu 

 zwiększeniem powierzchni terenów zieleni w miastach (w tym również tzw. 
zielonej infrastruktury) wspomagających procesy napowietrzania miast oraz 
promujących zielone korytarze i zapobiegających fragmentacji miast, 

 przechwytywaniem i zagospodarowaniem wód opadowych w miejscu ich 
powstania

 zmniejszeniem efektu miejskiej „wyspy ciepła” oraz poprawą mikroklimatu 
w mieście 

 likwidacją zasklepień lub uszczelnień gruntu poprzez stosowanie powierzchni 
przepuszczalnych dla wody; 

 przeciwdziałaniem zagrożeniom wynikającym z powodzi, suszy, łagodzeniem 
skutków fal upałów i efektu miejskiej „wyspy ciepła” w miastach

 zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych poprzez transformację 
w kierunku np. elektromobilności, rozwoju zrównoważonych środków 
transportu, zwiększenia roli miast w ograniczaniu marnotrawienia żywności. 

 działania edukacyjne i zwiększające świadomość, mające na celu zmianę 
zachowań na bardziej przyjazne dla klimatu.



Główne problemy, przed którym stoi 
nasze miasto to: 

 Bardzo duża ilość pyłu emitowanego do atmosfery, zużycia wody, ilości 

ścieków wymagających oczyszczenia  i wytwarzanych odpadów,

 Wielkie skupiska blokowe, poprzecinane siatką ulic i zabetonowanych 

placów, z niewielkimi obszarami zieleni na osiedlach,

 Mała/ zła retencja wód opadowych

 Szczelnie zabetonowane przestrzenie miejskie (wyspy ciepła),

 Mała powierzchnia terenów zielonych pochłaniających zanieczyszczenie 

i dwutlenku węgla oraz wspomagających proces nawadniania miasta,

 Zagrożenie pustynnieniem i stepowieniem tego regiony w Wielkopolski 

 Mała ilość opadów w porównaniu do innych regionów Polski,

 Niższy poziom wód gruntowych z powodu braku regularnych opadów i 

eksploatacji pobliskich obszarów górniczych,

 Niska świadomość ekologiczna wśród mieszkańców.



Rozwiązanie - cel główny

Głównym założeniem projektu jest 
dostosowanie miasta do zmian klimatu, 
poprzez wprowadzenie zielono –
niebieskiej infrastruktury oraz nadanie 
miastu nowego, proekologicznego 
charakteru, wspierającego zdrowie 
mieszkańców. 

Dodatkowo projekt wraz z całą infrastrukturą 
stworzy ekologiczny krwiobieg miasta, który 
poprzez zielony korytarz połączy zielone 
przestrzenie miejskie w różnych częściach 
miasta.

Okres realizacji 1.01.2021 – 31.12.2023



Partnerzy projektu 

Polskie Stowarzyszenie 
„Dachy Zielone”

http://www.psdz.pl/

Norweskie Stowarzyszenie 

Zielonej Infrastruktury

http://www.nfgi.no/

http://www.psdz.pl/
http://www.nfgi.no/


Utworzenie zielonego korytarza miejskiego

Utworzenie zielonego korytarza miejskiego (23 odcinki) poprzez nowe 
nasadzenia, częściowe rozszczelnienie nawierzchni, wprowadzenie 
systemu retencji wód opadowych oraz montaż małej architektury tj. 
zielone przystanki, małe miejsca odpoczynku, zielone ściany, stacje 
rowerowe z zielonym dachem, gazony z zielenią pochłaniające spaliny, 
kosze na segregację śmieci oraz ławki z donicą na zieleń















Zazielenienie – tworzenie i renowacja 
terenów zielonych

 Zielone Podwórko Miejskie – Amfiteatr

 Zielone Podwórko Miejskie – Osiedle Diamentowe

 Zielone Podwórko Miejskie – V Osiedle

 Park kieszonkowy – 11 Listopada 

 Zielone Podwórko Miejskie - Dworcowa

 Park kieszonkowy – „Szaga” na Zatorzu

 Zielone Podwórko Miejskie – Chorzeń



Zielone Podwórko Miejskie – Rynek

Zakres prac: Plac wodny (fontanna), nasadzenia, rozszczenlenie 

nawierzchni, ławki z donicami na zieleń, zielona donica z funkcja 

redboxa, eko-kostka, kosze na segregacje śmieci itp.)



Zielone Podwórko Miejskie - Park 
Tężniowy Pociejewo

Zakres prac: projekt techniczny, nasadzenia roślinności (trawy, drzewa), zielona 

donica z funkcją redbox, ławki z donica na zieleń, kosze na segregację śmieci, 

miejsce do odpoczynku dla rowerzystów, tężnie, domki dla owadów, motyli i 

ptaków, dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami, utworzenie 

systemu nawadniania wykorzystującego wodę opadową 



Wdrożenie Planu Komunikacji

 Konferencja prasowa

 Podstrona projektu 

 Konferencje naukowe

 Wizyty studyjne

 Warsztaty (szkolenia)

 Działania PR-owe

 Konkurs edukacyjny dla szkół

 Katalog rozwiązań/ podręcznik

 Tablice informacyjno-edukacyjne

 Aplikacja do gry miejskiej

 Mapa na geoportalu pn. zielone korytarze 

 Filmy (cykl wywiadów z specjalistami)



Zarządzanie i realizacja projektu

 Koszty zarządzania:

- kierownik projektu 

(dodatek specjalny/ umowa zlecenia 36 m-cy)

- koordynator ds. inwestycji 

(umowa o pracę/ umowa zlecenia 36 m-cy)

- koordynator ds. informacyjno – edukacyjnych 

(umowa o pracę/ umowa zlecenia 36 m-cy)

 Koszty pośrednie (rozliczenie projektu, księgowa, 

materiały biurowe)



Budżet – 9.719.347,84 zł, 
w tym dofinansowanie 8.222.345,63 zł



Zespół przygotowujący projekt 

 Katarzyna Rejniak

 Katarzyna Ławniczak

 Agnieszka Gołębiowska

 Małgorzata Broniszewska

 Joanna Olczak

 Grzegorz Śmiechowicz 


