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Zakres prezentacji
• znaczenie Smart Villages w obecnym kontekście;

• zaprezentowanie różnorodnych innowacji 

społecznych i cyfrowych, które pojawiają się w całej 

Europie, aby ożywić usługi na obszarach wiejskich i 

promować wymianę doświadczeń między nimi;

• czynniki wspomagające inicjatywy z punktu widzenia 

praktyka;

• wizja stworzenia bardziej przyjaznego środowiska 

dla inteligentnych wiosek - teraz i w przyszłości.



Tło

• W 2016 roku Deklaracja Cork 2.0 – co zrobić, żeby 

mieszkańcom obszarów wiejskich żyło się lepiej na tle 

zmian strukturalnych,

• Jak połączyć fundusze?

• Jak wykorzystać synergię, zaimplementować różne 

akcje … 

• 2017, 2018 – w jaki sposób używać technologie, 

aby stymulować rozwój obszarów wiejskich.



„(Nie)definicja”

• Inteligentne wioski to społeczności na 

obszarach wiejskich, które wykorzystują 

innowacyjne rozwiązania w celu poprawy 

ich żywotność, opierając się na lokalnych 

atutach i możliwościach.



ZNACZENIE SMART VILLAGES



Nowa koncepcja w UE

• Inteligentne wioski (Smart Villages) to nowa koncepcja w 

zakresie kształtowania polityki UE. 

• Smart Villages są to tradycyjne i nowe sieci i usługi 

wzmocnione za pomocą technologii cyfrowych, 

telekomunikacyjnych, innowacji i lepszego 

wykorzystania wiedzy, z korzyścią dla mieszkańców i 

przedsiębiorstw.



Koncepcja Smart Villages

• Koncepcja Smart Villages nie proponuje rozwiązania 

uniwersalnego - jest wrażliwa terytorialnie, oparta na 

potrzebach i potencjale danego terytorium 

posiadającego strategię rozwoju, wspierana przez nowe 

lub istniejące strategie obejmujące obszary terytorialne.



Problemy i wyzwania

• Szukanie rozwiązań na poprawę jakości życia, 

depopularyzację, niedoinwestowanie, starzejące się 

społeczeństwo, wyludnienie, podniesienie jakości usług i  

bezpieczeństwa, poszanowanie środowiska lokalnego, 

niewystarczająca ilość oferty pracy, przepaść cyfrowa.



Smart Villages

≠ digitalizacja wiosek

≠ mini LEADER

≠ gotowe odpowiedzi

≠ powtarzanie tego co już istnieje



Smart Villages

• Współpraca na wyższym poziomie

• Wykorzystanie w mądry sposób tego co już istnieje tak, 

aby żyło się łatwiej.

• Zdrowie, komunikacja, digitalizacja, transport, sprzedaż 

…

• Villages = miejsca, wsie, terytoria, miasta.



Obszary wiejskie a Smart Villages

Praca Podstawowe usługi

Digitalizacja Społeczność

Wyzwania Możliwości

Obszary Współpraca i partnerstwo

Ludzie Wizja przyszłości



Roadmap dla Smart Villages

• Ludzie + taca z ciastem = stymulator rozwoju

• Aktywność nadaje sens w życiu

• Istotą ludzkości  jest twórczość

• Wieś jest SMART kiedy potrafi wykorzystać swoje 

zasoby przy różnej konstelacji interesariuszy tworząc 

wspólnotę ,kompilację różnych partnerstw.



Inteligentne wioski to "obszary wiejskie i społeczności, 

które opierają się na swoich obecnych mocnych stronach i 

zasobach, a także na rozwijaniu nowych możliwości", 

gdzie "tradycyjne i nowe sieci i usługi są ulepszane za 

pomocą technologii cyfrowych, telekomunikacyjnych, 

innowacji i lepszego wykorzystania wiedzy".

Działania UE na rzecz inteligentnych wiosek,

Komisja Europejska



Smart Villages 

Nie ma jednego modelu dla inteligentnych wiosek 
Cyfrowe i społecznościowe.  Praca i usługi

Jest to popyt napędzany przez miejscową ludność,
Zaczyna się od małych - rozwija się poprzez współpracę

Szybkie i elastyczne wsparcie dla innowacyjnych 
działań kierowanych przez społeczność - nie słów

Brak powielania strategii lub struktur
Popraw to, co istnieje

Współpraca w celu sprostania konkretnym wyzwaniom

do przejścia na wieś



Rewitalizacja usług wiejskich

https://youtu.be/OjX6e051JYA
https://youtu.be/OjX6e051JYA


RÓŻNORODNE INNOWACJE 

SPOŁECZNE I CYFROWE W 

EUROPIE



PRZYKŁADY INTELIGETNYCH WSI 

1. „Strategia na rzecz obszarów wewnętrznych” we 

Włoszech – aby przeciwdziałać wyludnianiu obszarów 

wiejskich. 

2. „Umowy o wzajemności” we Francji – służące tworzeniu 

powiązań między wsiami i miastami. 

3. Inicjatywa „Inteligentne obszary wiejskie” w Finlandii – w 

której zajęto się kwestiami wyludnienia i transformacji 

cyfrowej. 

4. Inicjatywa „Cyfrowe Wioski” w Niemczech

– której celem jest osiągnięcie korzyści 

z transformacji cyfrowej. 



Broadband Fibre in Östra Bräcke 

An on-demand rural bus 
service in rural Wales

easy-to-access mobile medical service

Socially Responsible Wine 
Tourism

Geoparks bringing 
together local 
business through 
“quality pacts”

Local Computer Courses for 
young and old

Smart Village of the 
Future - Project 
Ruhtinansalmi

Innovative rural 
learning 
facilitiestackle youth 
depopulation

On-line Support for 
Promotion of Local 
Businesses

Quality of Life 
through 
Proximity

…i wiele więcej lokalnych projektów

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/broadband-fibre-ostra-bracke_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/demand-rural-bus-service-rural-wales_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/mallu-does-rounds_en
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/policy-in-action/rdp_view/en/view_project_2221_en.html
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/policy-in-action/rdp_view/en/view_project_10760_en.html
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/policy-in-action/rdp_view/en/view_project_8100_en.html
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/policy-in-action/rdp_view/en/view_project_4801_en.html
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/policy-in-action/rdp_view/en/view_project_6820_en.html
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/policy-in-action/rdp_view/en/view_project_2480_en.html
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/policy-in-action/rdp_view/en/view_project_5760_en.html


Konkursy na Smart Villages



CZYNNIKI WSPOMAGAJĄCE 

INICJATYWY



Polityka rozwoju 

obszarów wiejskich (EFRROW):

• Prawie 100 mld EUR przydzielono na 118 PROW w 

okresie 2014–2020;

• Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

grupa tematyczna ds. Inteligentnych wiosek.

• Środki ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości 

na obszarach wiejskich, modernizację gospodarstw, 

inwestycje w lokalne projekty małej infrastruktury i 

łączności, odnowienie wsi, rozwój wiedzy, dzielenie się 

wiedzą;



Polityka rozwoju 

obszarów wiejskich (EFRROW):

• LEADER: innowacje społeczne i budowanie zdolności, 

umożliwianie obywatelom obszarów wiejskich przejęcia 

odpowiedzialności za rozwój ich obszaru poprzez 

opracowanie i wdrożenie strategii i projektów;

• Europejskie partnerstwo innowacyjne dla rolnictwa 

(EIP-AGRI): w celu przyspieszenia innowacji w terenie 

poprzez działania i projekty sieciowe, rozwój i 

rozpowszechnianie nowej wiedzy i praktyk, 

przetwarzanie technologii w rolno-spożywczym 

i leśnym.



Szeroki zakres istniejących ram unijnych i krajowych:

•EFRROW (LEADER, współpraca, podstawowe usługi)

•EFSI (EFRR, EFS, EFMR - inteligentna specjalizacja)

•Strategie digitalizacji + energia odnawialna…

•Horyzont, instrumenty finansowe, INTERREG….

Rosnące zainteresowanie - ale często nie nazywane 

Inteligentnymi Wioskami

Obecne narzędzia europejskie



Smart villages

Wspólna Polityka 

Rolna

Program cyfrowa 

Europa

AKIS

Innowacje w 

rolnictwie

Współpraca

….

Rolnictwo 

i ROW
Cyfryzacja



WIZJA INTELIGENTNYCH WIOSEK 

- TERAZ I W PRZYSZŁOŚCI



WPR

Kluczowymi ambicjami przyszłej WPR są 

rozwiązywania problemów strukturalnych 

dotykających obszary wiejskie i 

modernizacja sektorów rolnych.



USTANOWIENIE INTELIGENTNEJ STRATEGII 

WIEJSKIEJ PODLEGAJĄ POTRZEBOM I 

OKOLICZNOŚCIOM

• Zachęca się państwa członkowskie do opracowania 

strategii i interwencji SV przedstawiających 

proponowane odpowiedzi i rozwiązania problemów 

obecnych na obszarach wiejskich.



USTANOWIENIE INTELIGENTNEJ STRATEGII 

WIEJSKIEJ PODLEGAJĄ POTRZEBOM I 

OKOLICZNOŚCIOM

• Nie ma jednego uniwersalnego podejścia do pracowania 

strategii SV. Rozumie się jednak, że powinny one 

opierać się na analizie potrzeb wynikających z analizy 

SWOT i wymagać zaangażowania społeczności 

lokalnych w ich rozwój i wdrażanie.

• Inteligentne wioski mogą mieć różne funkcje w różnych 

okolicznościach.



USTANOWIENIE INTELIGENTNEJ STRATEGII 

WIEJSKIEJ PODLEGAJĄ POTRZEBOM I 

OKOLICZNOŚCIOM

• Wsparcie dla szerokiego zakresu działań.

• Prawdopodobnie w połączeniu z innymi interwencjami, 

takimi jak Internet szerokopasmowy, rozwiązania 

cyfrowe, LEADER itp.

• Strategie SV powinny uzupełniać inne działania w spójny 

sposób, koncentrując się na celach rozwoju na mniejszą 

skalę, które odpowiadają najbardziej konkretnym i 

bezpośrednim potrzebom danej społeczności.



Najbliższe wydarzenia

• MRiRW – pod koniec października 2019 koncepcja SV 

• Grupa robocza ds. Smart Villages

- w listopadzie 2019 deklaracja dot. SV

• …

• Następny okres programowania



INTELIGENTNE Wsie…
• Do społeczności na obszarach wiejskich:

• Użyj innowacyjnych (często cyfrowych) rozwiązań, aby zwiększyć 
ich odporność;

• Koncentracja na aspektach rozwoju gospodarczego, społecznego i / 
lub środowiskowego;

• Wykorzystaj lokalne mocne strony i możliwości;

• Opracuj i wdrażaj swoją strategię poprzez podejście partycypacyjne;

• Współpracuj z innymi społecznościami / aktorami na obszarach 
wiejskich i miejskich;

• Uzupełnij istniejące inicjatywy

• Pozyskaj fundusze z różnych źródeł publicznych i prywatnych.





Źródło informacji

Europejska sieć Smart Villages
www.smart-village-network.eu

www.enrd.ec.europa.eu

http://www.smart-village-network.eu/
http://www.enrd.europa.eu/


Podsumowanie
"Inteligentne wioski dążą do tego, aby różne polityki współdziałały 

w celu znalezienia lepszych, mądrzejszych sposobów 
promowania holistycznego rozwoju obszarów wiejskich.

Chodzi o wykorzystanie istniejących i powstających technologii 
oraz innowacji społecznych, aby wnieść wartość dodaną do 

życia naszych obywateli. 

Chodzi o to, by dawać wioskom narzędzia do radzenia sobie z 
własnymi wyzwaniami, a jednocześnie przyczyniać się do 

większych wyzwań, przed jakimi stoi społeczeństwo 
jako całość".



Dziękuję za uwagę
Karolina Boba k.boba@cdr.gov.pl

mailto:k.boba@cdr.gov.pl

