
Czego dotyczy projekt BliskoCO2? 

Projekt BliskoCO2 ma za zadanie wypracowanie nowych strategii komunikacji z mieszkańcami terenów 

objętych rozwojem geologicznej sekwestracji CO2 (wychwytywaniem, transportem i geologicznym 

składowaniem dwutlenku węgla, ang. CCS (Carbon Capture and Storage)).  

Europejski projekt BliskoCO2 bada opinię publiczną na temat działań związanych z wychwytywaniem i 

składowaniem dwutlenku węgla. 

Celem projektu jest wypracowanie skutecznych strategii: 

 Obiektywnej komunikacji z interesariuszami oraz ogółem społeczeństwa na temat ryzyk oraz 

korzyści związanych z technologią wychwytywania i składowania CO2. 

 Włączania interesariuszy oraz ogółu społeczeństwa do lokalnych procesów podejmowania 

decyzji przy projektach CCS. 

 

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla a opinia publiczna 

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla jest coraz częściej brane pod uwagę jako jedno z 

ważniejszych rozwiązań problemów zmian klimatu. Przemysł oraz rządy państw, zwłaszcza Europy 

Zachodniej i Północnej, podjęły się realizacji projektów CCS na szeroką skalę. Stopniowo CCS zaczął 

również przyciągać uwagę opinii publicznej. 

Badania świadomości społecznej pokazały, że ogólna wiedza na temat technologii CCS oraz jej znaczenia 

jest ograniczona, choć poziom świadomości społecznej jest różny w różnych krajach Unii Europejskiej. 

Zainteresowanie technologią CCS może jednak wzrosnąć wraz z rozwojem projektów CCS w najbliższym 

otoczeniu mieszkańców Unii Europejskiej. 

Aby umożliwić wyrobienie w pełni świadomej opinii na temat technologii tak złożenej jak CCS, potrzebny 

jest dostęp to pełnej, rzetelnej i popartej faktami wiedzy. Na przykład, mieszkańcy powinni mieć możliwość 

zdobycia wiedzy na temat wpływu projektów CCS na ich życie. Mówiąc o „skutecznej” komunikacji mamy 

na myśli dostosowanie się do społecznych potrzeb. Te potrzeby są różne w różnych grupach i zależą, na 

przykład, od odległości miejsca zamieszkania do lokalizacji realizowanej inwestycji. Dlatego też ważne jest, 

aby zidentyfikować informacje potrzebne społeczeństwu oraz odkryć mechanizmy wpływające na 

formowanie się opinii publicznej. 

 

Beneficjenci projektu 

Projekt BliskoCO2 jest finansowany przez DG ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej w ramach 

Siódmego Programu Ramowego. Partnerzy projektu to renomowane instytuty badawcze z państw 

członkowskich zajmujące się tematyką energetyczną, społeczną oraz nauką i technologią.  

Partnerzy projektu nie są zaangażowani w rozwój technologii CCS lub innych technologii energetycznych. 

Jednakże, aby nasz projekt miał znaczenie dla rozwoju polityk dotyczących CCS, opinie twórców 

państwowych polityk dot. CCS będą przedstawione Radzie Doradczej projektu BliskoCO2. 


