Miejskie Plany Adaptacji,
czyli lokalna odpowiedź
na globalne zmiany klimatu

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska
biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie
miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu
Samorządy wspólnie z mieszkańcami i ekspertami w dziedzinie przystosowywania się
do zmian klimatu stworzą miejskie plany adaptacji (MPA)
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Adaptacja do zmian klimatu to proces przystosowywania się do nowych oraz prognozowanych
warunków klimatycznych. To nie tylko zmniejszenie negatywnych skutków zmian klimatu,
ale również poszukiwanie szans i TWORZENIE schematów działania,
które pozwolą na czerpanie jak największych korzyści ze zmian klimatycznych.

Bezpieczna
pr zyszłość

Działania adaptacyjne zwiększą bezpieczeństwo miasta i jego mieszkańców w przypadku wystąpienia
ekstremalnych zjawisk klimatycznych.
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Zapewnij bezpieczeństwo sobie i mieszkańcom Twojego miasta – MPA to odpowiedź na realne zagrożenie

Działania
na lokalnym
gruncie

Lokalne podejście daje gwarancję zaangażowania mieszkańców i uwzględnienia ich potrzeb oraz akceptacji
wybranych działań adaptacyjnych.

Współpraca
wymiana doświadczeń

Miejski dialog
budowanie relacji
i zaangażowania

Miejskie Plany Adaptacji
przygotowywanie
w systemie partycypacyjnym

Wiedza i świadomość
edukacja i informacja

Weźmy sprawy w swoje ręce i #WczujmySięWKlimat
MPA to realna szansa dla Twojego miasta

Śledź projekt na stronie 44mpa.pl i na v44mpaPL oraz t 44mpaPL
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