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Program Maria Skłodowska-Curie Resaerch and Innovation Staff Exchange:

Międzynarodowa i międzysektorowa współpraca poprzez wspieranie

mobilności krótkoterminowych pracowników zajmujących się badaniami i

innowacjami na wszystkich szczeblach kariery, od najniższych do

najwyższych, w tym również personelu administracyjnego i technicznego.
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Projekt w skrócie:

1. Stworzenie nowej multidyscyplinarnej sieci współpracy z udziałem najlepszych europejskich

instytucji badawczych w dziedzinie architektury, projektowania urbanistycznego, planowania

regionalnego i architektury krajobrazu w celu lepszego zrozumienia wpływu zmian klimatu na

miejskie fronty wodne i zbadania ich pod kątem projektowania społecznego, środowiskowego,

edukacyjnego, technologicznego i perspektywy miejskiej.

2. Nowatorstwo podejścia polega na pokonaniu problemów, które dotykają miejskie nabrzeża i

połączeniu wysiłków specjalistów z różnych dyscyplin, posiadających uznaną wiedzę

specjalistyczną w tej dziedzinie, oraz opracowanie uzupełniających badań w dziedzinie

transformacji klimatycznej.
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CEL:

Projekt ma na celu poprawę zrównoważonej struktury badawczej, która

umożliwia znajdowanie nowych rozwiązań i strategii dla obszarów

nadbrzeżnych pozwalających dostosowywać się, przekształcać i tworzyć

nowe możliwości tak, by mogły się one stać znaczącymi obszarami dla

mieszkańców.

S.O.S. Climate Waterfront kładzie również nacisk na zagadnienia kulturowe,

polityczne, środowiskowe i społeczne, które wpływają na jakość życia

ludzkiego w kontekście transformacji klimatu.
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MIASTA PARTNERSKIE:

Rzym

Saloniki

Sztokholm

Lizbona

Gdańsk

Ankara

Amsterdam
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DZIAŁANIA:

1. Warsztaty - co semestr 5-dniowe warsztaty organizowane są przez instytucję goszczącą i
skupiają się na ich rdzeniu badawczym. W ciągu tygodnia grupa dyskutuje o zagrożeniach,
dzieli się poprzednimi przemianami, które wpłynęły na środowisko nabrzeża i omawia
przyszłe potencjalne scenariusze.

2. Konferencje - gromadzą lokalnych ekspertów, przedstawicieli miast, partnerów i
międzynarodowych naukowców, aby dzielić się swoimi badaniami na miejskich
nabrzeżach.

3. Spotkania networkingowe - dwudniowe spotkania projektowe: spotkanie
inauguracyjne, dwa spotkania pośrednie i końcowe. Spotkania służą doprecyzowaniu
harmonogramu i mają charakter wewnętrzny przydatny do oceny realizacji Projektu, a
także do wyszczególnienia konkretnych tematów warsztatów, oddelegowań i szkoleń.

4.Rozpowszechnianie i działania informacyjne publikacje w odpowiednich/indeksowanych
czasopismach, sprawozdaniach politycznych, sprawozdaniach z badań, broszurach i
współpracy z innymi organizacjami, programami, sieciami działającymi w tych obszarach
związane z projektem



WYDARZENIA:

1. Warsztaty i konferencja 
w Lizbonie – 1.03-31.03 
2019

2. Konferencja i warsztaty 
w Gdańsku – 1.06-30.06. 
2019

3. Konferencja i warsztaty 
w Salonikach 15.10-
15.11 2019



http://sosclimatewaterfront.eu/

PUBLIKACJE:

SOS CWF 
Lisbon 2019 
BOOK
http://sosclimatewaterfront.eu/images/u
ploads/files/SOS_CWF_Lisbon_2019_BO
OK.pdf

http://sosclimatewaterfront.eu/

