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Projekt pn.: „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania 

wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej (LIFE Climate CAKE PL)” jest dofinansowany ze 
środków unijnych z Programu LIFE i współfinansowany ze środków krajowych z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 

 

 

 

KONTAKT: 

Adres: Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa 
WWW: www.climatecake.pl 
E-mail: cake@kobize.pl 
Tel.: +48 22 56 96 570 
Twitter: @climate_cake 

 

LIFE Climate CAKE PL 

Projekt pn.: „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania 
polityki klimatyczno-energetycznej (LIFE Climate CAKE PL)” realizowany jest przez Krajowy 
Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) działający w strukturze Instytutu Ochrony 
Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB). Przedsięwzięcie uzyskało akceptację 
i wsparcie finansowe Wspólnotowego Programu LIFE. 

Podstawowym celem projektu jest budowa trwałego i kompleksowego systemu tworzenia oraz 
wymiany informacji w zakresie skutków polityki klimatyczno-energetycznej, wspomagającego 
podejmowanie decyzji i zwiększenia potencjału wiedzy oraz umiejętności wewnątrz administracji 
zajmującej się tymi zagadnieniami. W ramach projektu powstaje kompleksowy i spójny zestaw 
narzędzi analitycznych, składający się z globalnego modelu równowagi ogólnej (CGE) oraz 
współpracujących z nim modeli sektorowych energii, rolnictwa i transportu. Całość funkcjonuje jako 
Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE). 

Opracowywane w ramach CAKE analizy posłużą do zwiększenia wiedzy zarówno administracji 
przy określaniu krajowych strategii, planów działań i innych dokumentów rządowych, jak również 
innych zainteresowanych stron i społeczeństwa obywatelskiego. 

http://www.climatecake.pl/
mailto:cake@kobize.pl
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1. WPROWADZENIE 

Celem prawidłowego przeprowadzenia i wdrożenia projektu od rozpoczęcia projektu do maja 
2018 r. zostały zorganizowane: 

 Kick-off meeting projektu; 

 dwa spotkania z innymi beneficjentami Programu LIFE tj.:  

 „Wdrażanie Zrównoważonego Rozwoju na podstawie Odpowiedzialnej Społecznie 
Transformacji (WZROST)”, koordynowanego przez WWF Polska, oraz 

 „LIFE Karpaty Łączą - Zielona Infrastruktura”, prowadzonego przez Centrum 
UNEP/GRID-Warszawa;  

 udział w Dniu Informacyjnym LIFE 2018. 

Spotkania te służyły wymianie doświadczeń, wiedzy i kluczowych dla realizacji projektu kwestii, 
które umożliwią lepsze prowadzenie projektu, takich jak: współpraca z beneficjentami, monitoring 
projektu, tworzenie raportów, procedury realizacji projektu. Zaplanowane spotkania odbyły się z 
osobami i podmiotami o podobnym profilu działalności. Co pozwoliło na zebranie potrzebnych informacji 
i przedyskutowanie poszczególnych etapów wdrożenia naszego projektu, w których mogłyby wystąpić 
potencjalnie problemy. Spotkania miały na celu skorzystanie z doświadczeń innych beneficjentów 
Programu LIFE i nawiązanie z nimi współpracy. Należy zauważyć, że projekty te również wpisują się w 
unijną politykę przeciwdziałania zmianom klimatu i są one elementem szeroko pojętych działań w 
zakresie zwiększania potencjału wiedzy na temat ochrony środowiska i polityki klimatyczno-
energetycznej. 

 

2. UDZIAŁ SPOTKANIU KICK-OFF MEETING 

W dniach 19-20 października 2017 r. przedstawiciele zespołu projektowego wzięli udział w 
spotkaniu Kick-off meeting LIFE16, które organizowane jest przez Komisję Europejską dla wszystkich 
beneficjentów Programu LIFE.  

Celem spotkania było przedstawienie podstawowych zasad funkcjonowania Programu, 
współpracy z jednostką pośredniczącą (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises 
(EASME)), sposobu monitorowania projektu, a także rozliczania kwestii finansowych oraz raportowania. 

Podczas spotkania przewodniczący delegacji przedstawił krótką prezentację przygotowaną na 
bazie szablonu Komisji na temat realizowanego przez IOS-PIB /KOBiZE projektu LIFE Climate CAKE PL 
– jego zakresu czasowego i merytorycznego, celów i efektów, a także w trakcie dyskusji udzielił 
odpowiedzi na pytania szczegółowe dotyczące projektu. 

Ważnym elementem w trakcie realizacji projektu jest kontakt z innymi beneficjentami programu 
LIFE w celu wymiany doświadczeń. W trakcie Kick-off meetingu reprezentanci IOŚ-PIB odbyli 
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bilateralne spotkanie z innymi beneficjentami LIFE realizującymi projekt LIFE ClimatePath 2050. 
Projekt ten jest podobny w swej istocie do realizowanego przez IOS-PIB/KOBiZE - zakłada on natomiast  
wykorzystanie istniejących w Słowenii narzędzi modelowych do polepszenia jakości informacji w 
procesie decyzyjnym, w szczególności przy opracowywaniu krajowych planów na rzecz energii i klimatu. 
W rezultacie spotkania ustalono, że na późniejszym etapie warto byłoby wymienić się rezultatami w 
postępie prac. 

 

3. SPOTKANIE Z ZESPOŁEM ZARZĄDZAJĄCYM PROJEKTEM „WDRAŻANIE 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA PODSTAWIE ODPOWIEDZIALNEJ 
SPOŁECZNIE TRANSFORMACJI (WZROST)” 

Dnia 19 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie pomiędzy IOŚ-PIB i WWF Polska/InE. W czasie 
spotkania wymieniono doświadczenia związane z realizacją projektów w ramach dofinansowania LIFE, 
przedyskutowano możliwy zakres współpracy, a także wymieniono poglądy na temat bieżących 
problemów z realizacją polityki klimatyczno-energetycznej. 

Spotkanie obu 
zespołów było szansą na 
przeprowadzenie debaty na 
temat klimatu, dostępności 
danych i raportów mogących 
pomóc w analizach polityki 
energetyczno-klimatycznej.  
W trakcje spotkania 
zwrócono uwagę, że debata 
na temat zmian klimatu jest 
szczególnie istotna w Polsce 
ze względu na zbliżający się 
Szczyt Klimatyczny COP24, 
który odbędzie się w 
Katowicach. 

Członkowie obu 
zespołów streścili zakres 
merytoryczny realizowanych przez siebie projektów. Zespół prowadzący projekt „Wdrażanie 
Zrównoważonego Rozwoju na podstawie Odpowiedzialnej Społecznie Transformacji (WZROST)”, jest 
odpowiedzialna m.in. za powstanie filmu „Punkt Krytyczny”, pierwszej polskiej produkcji kompleksowo 
pokazującej wyzwania klimatycznie, zarówno w skali Polski, jak i świata. W projekcie powstały też 
raporty merytoryczne dotyczące tych wyzwań. 
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W trakcie spotkania zebrano istotne informacje na temat możliwych kanałów komunikacji z 
podmiotami zainteresowanymi wynikami projektu, co przysłuży się do lepszego rozpropagowywania 
informacji o skutkach polityki klimatyczno-energetycznej.  

 

4. UDZIAŁ W DNIU INFORMACYJNYM LIFE 2018 

W dniu 25 kwietnia 2018 r., Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy 
wziął udział w Dniu Informacyjnym LIFE 2018 na Stadionie Narodowym w Warszawie, jako 
beneficjent projektu LIFE Climate CAKE PL. 
 

Wydarzenie, którego organizatorem po raz jedenasty był NFOŚiGW to niepowtarzalna okazja do 
zdobycia wiedzy na temat instrumentu finansowego Komisji Europejskiej, ale przede wszystkim 
możliwość zaprezentowania realizowanych projektów a także wymianę doświadczeń. 

Przedstawiciele zespołu realizującego projekt informowali na temat jego celów i założeń przy 
specjalnie przygotowanym na te okazje stoisku informacyjnym. Dodatkowo, dr inż. Krystian 
Szczepański, Dyrektor IOŚ-PIB, w czasie warsztatów tematycznych przedstawił prezentację nt. 
projektu.  
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,,Cele projektu wpisują się w unijną politykę 
przeciwdziałania zmianom klimatu, a także wspomagają 
wdrażanie pakietu energetyczno-klimatycznego 2020 
oraz ram polityki klimatycznej UE do 2030 roku, także w 
perspektywie strategii długookresowej do 2050 r. . 
Projekt stanowi jednocześnie jeden z elementów całego 
pakietu działań w zakresie zwiększania potencjału 
wiedzy jakie są podejmowane przez IOŚ-PIB.” – 
powiedział dr inż. Krystian Szczepański, Dyrektor IOŚ-
PIB podczas prezentacji projektu. 

Udział w spotkaniu zaowocował pozyskaniem 
kontaktów od instytucji zainteresowanych 
realizowanym projektem, jak i możliwościami 
potencjalnej współpracy przy innych projektach. Jednym 
z owoców udziału w Dniach LIFE było nawiązanie 
kontaktu z UNEP-GRID. 

5. SPOTKANIE Z ZESPOŁEM ZARZĄDZAJĄCYM PROJEKTEM „LIFE KARPATY 
ŁĄCZĄ - ZIELONA INFRASTRUKTURA” 

W dniu 9 maja 2018 r. w siedzibie Centrum UNEP/GRID-Warszawa miało miejsce spotkanie 
poświęcone wymianie informacji nt. projektów LIFE realizowanych przez Instytut Ochrony Środowiska 
– Państwowy Instytut Badawczy (projekt LIFE Climate CAKE PL) oraz GRID-Warszawa (projekt LIFE 
Karpaty Łączą - Zielona Infrastruktura).  

 Celem spotkania było 
omówienie doświadczeń z realizacji 
projektów LIFE oraz dyskusja nt. 
potencjału synergii oraz możliwych 
działań kontynuacyjnych w 
kontekście obecnych i przyszłych 
przedsięwzięć. W trakcie spotkania 
zaprezentowano główne założenia 
realizowanych projektów oraz m.in. 
kwestie dotyczące zarządzania 
projektem (m.in. 
sprawozdawczość).  W trakcie 
dyskusji poruszono pola możliwej 
współpracy w kontekście 
przyszłych działań w zakresie 
modelowania regionalnych 
scenariuszy zmian klimatycznych wraz z planowaniem działań adaptacyjnych poprawiających 
odporność ekosystemów (w tym wykorzystanie elementów niebiesko-zielonej infrastruktury).   


