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Idea SMART VILLAGES a konkurs

Smart Villages - to koncepcja UE rozwoju obszarów 
wiejskich.  

Jej główne cele to:
• poprawa jakości życia mieszkańców wsi

• zatrzymanie odpływu ludności wiejskiej do miast

• digitalizacja wsi

• pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa wsi

• rozwój kapitału społecznego na obszarach wiejskich.



Smart city Smart villages

Zapoczątkowane w latach 90. XX w. W fazie koncepcyjnej od 2-3 lat

Odpowiedź na zmiany technologiczne,
innowacje, presję na środowisko

Odpowiedź na problemy demograficzne 
oraz zmiany w społecznościach 
lokalnych

Cel: wzrost konkurencyjności, 
efektywności, poprawa jakości życia

Cel: poprawa warunków życia, 
zatrzymanie mieszkańców, cyfryzacja

Kluczowy czynnik to dostęp do 
technologii i kapitału ludzkiego

Kluczowy jest kapitał społeczny, lokalne 
dziedzictwo, promowanie innowacji 
cyfrowych i społecznych

Bardzo ważna rola podmiotów 
prywatnych i władz miejskich 
(partnerstwa publiczno-prywatne)

Duże znaczenie liderów lokalnych, 
NGOs i władzy lokalnej (aktywizacja i 
koordynacja)

Główne bariery wdrażania: technologiczne, organizacyjne, finansowe, brak 
świadomości, akceptacji i współudziału mieszkańców

Wspólny cel: zmniejszenie kosztów funkcjonowania j.s.t.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Guzal-Dec 2018.
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Cel konkursu

Poszukiwanie smart 
pomysłów

Rozwiązania 
wykorzystujące 

nowoczesne 
technologie

w zakresie edukacji, 
usług społecznych, 

zdrowia, transportu, 
energii, handlu, czy też 
gospodarki odpadami

opis inicjatyw, które 
sprawiły, że dzięki 

wykorzystaniu 
innowacyjnych 

technologii wieś stała 
się bardziej przyjazna

Wymiana poglądów

Baza wiedzy, w której 
gromadzone będą 
przedsięwzięcia z 

zakresu smart villages, 
poprawiające 

atrakcyjność obszarów 
wiejskich
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ZGŁOSZONE PRACE

inteligentne 
zarządzenie energią i 

bezpieczeństwem 
energetycznym

działania na rzecz 
środowiska 
naturalnego

idee społeczeństwa 
obywatelskiego

elementy wpływające 
na poprawę jakości i 

poziomu życia

działania na rzecz 
poprawy infrastruktury 
technicznej i społecznej

działania poprawiające 
poziom edukacji i 

rozwijające 
kompetencje 

usprawnienia w 
kontakcie pomiędzy 
mieszkańcami gminy

promocja kultury oraz 
dziedzictwa 

materialnego i 
niematerialnego

inteligentne 
rozwiązania z zakresu 
rolnictwa i gospodarki 

żywnościowej
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Skąd pochodzą prace?
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Skąd pochodzą laureaci?



Mobilny Asystent Turystyczny

Źródło: z pracy autorstwa Erwina Garbarczyka, gm. Poniec, woj. wielkopolskie.

https://twitter.com/MATAsystent/status/1102223720431661056

https://twitter.com/MATAsystent/status/1102223720431661056


Biblioteka plenerowa - bookcrossing

Źródło: z pracy autorstwa Alicji Jamorskiej-Kurek, gm. Morawica, woj. świętokrzyskie.



Ogród deszczowy

Źródło: z pracy autorstwa Alicji Jamorskiej-Kurek, 
gm. Morawica, woj. świętokrzyskie.

NFOŚiGW: 14 tys. zł



Miejsce spotkań nad stawem wiejskim

Źródło: z pracy autorstwa Łukasza Witczaka, gm. Jarocin, woj. wielkopolskie.



Miejsce spotkań nad stawem wiejskim

Źródło: z pracy autorstwa Łukasza Witczaka, gm. Jarocin, woj. wielkopolskie. 150 tys. zł



Ekologiczna hala sportowo-widowiskowa

Źródło: z pracy autorstwa Renaty Gembiak-Binkiewicz, gm. Ryczywół, woj. wielkopolskie.

Rekuperacja                         Czujniki ruchu
Biomasa                                8,8 mln zł
Automatyczne żaluzje 



Cykl działań informacyjnych i szkoleń prezentujących 
wpływ zanieczyszczeń powietrza na degradację 

przyrody i zmiany klimatyczne

Źródło: z pracy autorstwa Jarosława Stopko, gm. Świętajno, woj. warmińsko-mazurskie.



Nowy model hospicjum  na terenach wiejskich

Źródło: z pracy autorstwa Pawła Grabowskiego, gm. Michałowo, woj. podlaskie.



Ostoja Wioska 3.0

Źródło: z pracy autorstwa Piotra Ostaszewskiego, gm. Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie.



Moja smart wieś Wiązownica-Kolonia

Źródło: z pracy autorstwa Jacka Piwowarskiego, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie.



Nie ciafrotać jeno robić. Wiejskie działania –
miejskie inspiracje

Źródło: z pracy autorstwa Doroty Dembińskiej i Sylwii Dembińskiej, gm. Dragacz, woj. kujawsko-pomorskie.



Opis wdrożenia koncepcji Modelu symbiotycznego
z biologizacją przez firmę Top Farms Głubczyce
z uwzględnieniem jej praktycznych aspektów

Źródło: z pracy autorstwa Katarzyny 
Seroki, gm. Głubczyce, woj. opolskie.
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Polskie Centrum Smart Villages

PWR i IRWiR PAN powołują PCSV w celu poszukiwania 
inicjatyw, które staną się swoistego rodzaju platformą 
wymiany działań w gminach.

Cel: stworzenie zasięgu wśród społeczności chcących 
tworzyć smart wsie.

Zapraszamy do newslettera (start w okolicy grudnia):

kontakt@smartwies.pl
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Polskie Centrum Smart Villages



E-mail: skalinowski@irwirpan.waw.pl

smart.irwirpan.waw.pl

IRWiR PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

www.skalin.pl
www.irwirpan.waw.pl


