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SMART VILLAGE 
– nowa szansa dla obszarów 

wiejskich 



Reasumując rozważania odnośnie przestrzeni, związków pomiędzy przestrzenią cyfrową, 
a przestrzenią geograficzną, najlepiej odwołać się do sformułowania jednego z 
bohaterów filmu o powstaniu serwisu społecznościowego Facebook:

„Żyliśmy na wsi, następnie w 
miastach, a teraz zaczynamy żyć w 
internecie” (Sorkin, 2010, s. 155) 16. 

Słowa te wskazują, że z perspektywy naszych odniesień przestrzennych, organizacji życia, 
gospodarki dokonały się istotne zmiany. Otoczenie, system wartości oraz charakter relacji 
z otoczeniem ulega zmianie.

Wszystkie przemiany cywilizacyjne, zawsze powodowały również 
to, że zmiany dotykały nie tylko aspektów technicznych 
funkcjonowania ludzi, ale również „umocowania” w przestrzeni 
działań, kształtowania otoczenia.

Janc Krzysztof, 2017, Geografia internetu. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 41, 
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. S. 33-34.



Smart Villages

▪ https://www.youtube.com/watch?v=OjX6e05
1JYA&list=PLocST8_B8egYdcnrG7EmMFZ4R2l
W7ahmG&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=OjX6e051JYA&list=PLocST8_B8egYdcnrG7EmMFZ4R2lW7ahmG&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=OjX6e051JYA&list=PLocST8_B8egYdcnrG7EmMFZ4R2lW7ahmG&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=OjX6e051JYA&list=PLocST8_B8egYdcnrG7EmMFZ4R2lW7ahmG&index=6


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.



Podejście partycypacyjne

▪ Podejście partycypacyjne oznacza aktywny 
udział społeczności lokalnej w tworzeniu i 
podejmowaniu decyzji dotyczących strategii 
Smart Village. 

▪ Na etapie wdrażania podejście partycypacyjne 
zapewni właściwe uwzględnienie potrzeb w 
zakresie budowania potencjału i szkolenia 
ludzi.



Technologie cyfrowe
▪ Technologie cyfrowe, na przykład technologie 

informacyjno-komunikacyjne, wykorzystywanie 
dużych zbiorów danych czy innowacje związane z 
korzystaniem z Internetu rzeczy. 

▪ Działają jako dźwignia umożliwiająca inteligentnym 
wioskom zwiększenie elastyczności, lepsze 
wykorzystanie ich zasobów oraz poprawę 
atrakcyjności obszarów wiejskich i jakości życia 
mieszkańców wsi. 

▪ Korzystanie z technologii cyfrowych nie jest 
warunkiem koniecznym, aby stać się inteligentną 
wioską. Tam, gdzie to możliwe, szybkie łącza 
szerokopasmowe ułatwią wdrażanie rozwiązań 
cyfrowych.



Strategie smart wsi

▪ Strategie inteligentnych wiosek 
odpowiadają na wyzwania i potrzeby ich 
terytorium, wykorzystując ich lokalne 
mocne strony i atuty. 

▪ Strategie muszą określać cele krótko-, 
średnio- i długoterminowe. Postęp musi 
być mierzalny za pomocą wskaźników 
wydajności, które zostaną określone w 
mapie drogowej. Te mapy drogowe 
należy regularnie weryfikować, aby 
umożliwić ciągłe doskonalenie. 



Strategie mogą mieć na celu na przykład: 

▪ poprawę dostępu do usług (w różnych dziedzinach, 
takich jak zdrowie, szkolenia lub transport), z

▪ zwiększenie możliwości biznesowych i tworzenie 
miejsc pracy, 

▪ rozwój krótkich łańcuchów dostaw żywności i praktyk 
rolniczych, 

▪ rozwój odnawialnych energii, 
▪ rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, lepszej 

eksploatacji zasobów naturalnych, przystosowaniu się 
do zmiany klimatu, ochronie środowiska i 
różnorodności biologicznej, 

▪ lepszej waloryzacji dziedzictwa kulturowego w celu 
zwiększenia atrakcyjności turystycznej itp.



Smart wioski: 

• Dążą do znalezienia lepszych, 
mądrzejszych sposobów rozwoju 

• Wykorzystują istniejące i 
powstające technologie oraz 
innowacje społeczne, aby wnieść 
wartość dodaną do życia 
mieszkańców 



Grupa tematyczna Smart Villages

▪ https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-
competitive-rural-areas/smart-villages/smart-
villages-portal_en

▪ https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-
work/smart-and-competitive-rural-
areas/smart-villages_en

https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal_en
https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal_en
https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal_en
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_en
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_en
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_en


Smart Villages w polskim PS WPR

▪ Priorytet to klimat i środowisku;

▪ Interwencje z komponentem cyfrowym;

▪ Innowacja powinna odnosić się do 
warunków lokalnych, a nie jako 
zaawansowane badania lub technologie;

▪ Koncepcje inteligentnych wiosek powinny 
wspierać mikroskalę, oddolne inicjatywy;



Smart Villages w polskim PS WPR cd.

▪ Koncepcje inteligentnych wiosek można zintegrować z 
LSR, ale nie są uważane za część interwencji LEADER;

▪ Ze względu na ograniczony budżet planu WPR wsparcie 
będzie być dla raczej niewielkich inwestycji 
(porównywalnych z małymi grantami LEADER lub 
nawet mniejszy);

▪ Wsparcie dla inteligentnych wiosek powinno 
umożliwiać projektowanie inwestycji na większą skalę 
(farmy wiatrowe, biogazownie);

▪ Środki na realizację m.in. projekty prawdopodobnie 
trzeba będzie szukać poza Smart Interwencja i poza 
KPS.



Strategia obejmująca jedno sołectwo 
lub kilka, zawierająca między innymi:

▪ Opis operacji do zrealizowania w ramach tej koncepcji, w 
tym opis potrzeb jakie te operacje zaspokoją, obszar i osoby 
które z tego skorzystają;

▪ Partycypacyjny charakter – włączenie społeczności do jej 
przygotowania;

▪ Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami 
danej wsi, przedstawienie planu włączenia społeczności w 
przygotowanie koncepcji Smart Villages, ze szczególnym 
uwzględnieniem roli sołtysa w tym procesie;

▪ Analizę SWOT;
▪ Listę inicjatyw, które składać się będą na realizację 

koncepcji smart wsi;
▪ Komponent cyfrowy lub Środowiskowy lub klimatyczny.



Zgodność z innymi strategiami

▪ Sfinansowana koncepcja smart wsi będzie 
musiała być zgodna z innymi dokumentami 
strategicznymi dla obszaru, w szczególności z 
Lokalną Strategią Rozwoju danej LGD. 
Wybrane strategie finansowane będą 
ryczałtowo jako grant do wysokości 4 tys. zł. 
Beneficjentem będzie mogła być osoba 
fizyczna lub prawna. W przedstawionej 
propozycji pojawia się limit 20 tys. 
mieszkańców jako maksymalny. 



Smart Villages a rolnictwo

▪ Rolnictwo lepiej rozwija się w dynamicznym 
otoczeniu

▪ Innowacje w rolnictwie

▪ AKIS

▪ Rolnictwo ekologiczne a Smart Villages

▪ Smart Rural 21





Wspieranie Smart wsi 
strategiami SV

Wyciągnięte nauki i 
rekomendacje dla polityk

Identyfikacja, mapowanie 
i promowanie inteligentnych 

wiosek

Przygotowanie państw 
członkowskich do wsparcia 

polityki dotyczącej 
inteligentnych wiosek





Definicja UE
Inteligentne wioski to społeczności na obszarach 

wiejskich, które wykorzystują innowacyjne rozwiązania 
w celu poprawy swojej odporności, opierając się na 

lokalnych mocnych stronach i istniejących 
możliwościach. Opierają się na podejściu 

partycypacyjnym przy opracowywaniu i wdrażaniu 
strategii poprawy swoich warunków ekonomicznych, 
społecznych i/lub środowiskowych, w szczególności 

poprzez wykorzystanie rozwiązań oferowanych przez 
technologie cyfrowe.

(Projekt pilotażowy inteligentnych wiosek eko-
społecznych, raport końcowy, 2019 r)



Wybrano 21 wiosek

Przewidywano wybór 17

Ostatecznie wybrano 
21 wsi

Około 200 wiosek 
śledziło projekt



21 lekcji z projektu SR21* (1)

1. Nie ma jednego sposobu stania się inteligentną wioską: brak 
bezpośredniej korelacji między typem obszaru a inteligentną 
wioską

2. Smart wsie oznaczają różne rzeczy w różnych kontekstach 
krajowych

3. Wymiana doświadczeń powinna być ułatwiona, z naciskiem na 
partnerskie i praktyczne uczenie się

4. Wspólne tematy zainteresowania wyłaniają się z kontekstów 
różnych wiosek

5. Zaangażowanie młodzieży wymaga innowacyjnego podejścia

6. Podczas udzielania wsparcia społecznościom wiejskim należy 
wziąć pod uwagę specyfikę modeli zarządzania

7. Wybrani przywódcy: legitymizacja i zaufanie?

*Source: E40 (2021): Village model report (unpublished)



21 lekcji z projektu SR21* (2)

8. Zachęcaj do współpracy z lokalnymi profesjonalistami / 
influencerami

9. Większe uznanie siły samorządu lokalnego

10. Zastanów się nad uwarunkowaniami wsi, zanim podniesiesz 
oczekiwania co do podejścia partycypacyjnego

11. Wiele lokalnych planów i strategii istnieje na papierze, ale 
często brakuje długoterminowego myślenia strategicznego

12. Nadal potrzebne jest wsparcie planowania strategicznego

13. Utrzymanie zaangażowania we wdrażanie jest największym 
wyzwaniem

14. Częsta obecność na miejscu w celu wspierania lokalnych 
procesów zaangażowania

*Source: E40 (2021): Village model report (unpublished)



21 lekcji z projektu SR21* (3)

15. Innowacyjność jest jedną z kluczowych cech 
wyróżniających podejście inteligentnych wiosek

16. Wioskom należy zapewnić specjalistyczną wiedzę, aby 
mogły realizować innowacyjne działania

17. Pozwól wioskom przejąć inicjatywę w zakresie 
potrzebnej im wiedzy specjalistycznej

18. Zapewnij „otwieracze oczu”, aby uniknąć uzależnienia 
od ścieżki

19. Potrzebne są jasne ramy wsparcia polityki

20. Należy zachęcać do finansowania alternatywnego

21. Długoterminowa wizja obszarów wiejskich oferuje 
użyteczne ramy (Long Term Rural Vision)

*Source: E40 (2021): Village model report (unpublished)



Ulotka dotycząca działań SR21



Poradnik 
Jak zostać inteligentną wioską

https://www.smartrural21.eu/guidebook/


Wspieranie opracowywania strategii
• Elastyczność: Liczy się nie format strategii - ale logika; zmiana 

„myślenia” o przyszłości społeczności lokalnej (pomaga 

ustrukturyzować, ale nie powoduje niepotrzebnego 

obciążenia). Strategia prosta, ale znacząca.

• Budowanie zdolności do działania: Upewnij się, że nie jest 
to tylko formalność… pomoc w animowaniu procesu 
(podejście partycypacyjne jest dalekie od oczywistych) -
walidacja ze społecznością (lokalne przywództwo vs. 
równowaga społeczności  i jej zaangażowanie) itp.

• Powiązania z innymi strategiami: Pomóż społeczności 

lokalnej w powiązaniu ich priorytetów ze strategiami 
wyższego poziomu (np. Lokalne strategie rozwoju).



Rodzaje budowania potencjału
• Budowanie zdolności do planowania strategicznego: 

pomoc w opracowaniu wizji (w oparciu o 
zasoby/wyzwania) i sposobów jej osiągnięcia (działania, 
finansowanie itp.)

• Wsparcie animacji: dla zaangażowania interesariuszy/podejścia 
partycypacyjnego – obecność lokalna! – zwracaj uwagę na 
specyfikę samorządu lokalnego

• Generowanie projektów i pomysłów: Innowacje – wsparcie 
specjalistyczne/techniczne/praktyczne – pozwól wioskom 
przejąć inicjatywę, ale pomóż im uniknąć „zależności od ścieżki”

Współpraca z innymi wioskami i networking: w kraju (i poza nim) 
– nieformalne i zfokusowane – inspiracja i wymiana doświadczeń

• Powiązania i finansowanie: powiązanie z nadrzędnymi 
priorytetami strategicznymi – identyfikacja finansowania i 
przygotowanie wniosków – finansowanie alternatywne



Wioska emerytów i (e)opieka
Czy cyfryzacja jest rozwiązaniem?

www.smartrural21.eu/smart-solutions/

http://www.smartrural21.eu/smart-solutions/


Jak wykorzystać istniejące budynki?

www.smartrural21.eu/smart-solutions/

http://www.smartrural21.eu/smart-solutions/


Jak wykorzystać technologie cyfrowe 
do poprawy usług?

www.smartrural21.eu/smart-solutions/

http://www.smartrural21.eu/smart-solutions/


Młodzi na wsi? Jak ich włączyć?

www.smartrural21.eu/smart-solutions/

http://www.smartrural21.eu/smart-solutions/


Ochrona krajobrazu i planowanie

www.smartrural21.eu/smart-solutions/

http://www.smartrural21.eu/smart-solutions/


Rolnictwo regeneracyjne

www.smartrural21.eu/smart-solutions/

http://www.smartrural21.eu/smart-solutions/


Transport - komunikacja

www.smartrural21.eu/smart-solutions/

http://www.smartrural21.eu/smart-solutions/


Energia dla lokalnych społeczności

www.smartrural21.eu/smart-solutions/

http://www.smartrural21.eu/smart-solutions/


Projekt  SMART RURAL 27



Cel ogólny SR27

Przygotowanie państw członkowskich i 
społeczności wiejskich do wdrażania WPR 
po 2020 r. oraz innych polityk i inicjatyw, 

które mogłyby potencjalnie wspierać 
powstawanie inteligentnych wiosek 

w całej UE.





“Windows of 
opportunities”

(CAP Policy 
framework)



Pilotaż obserwatorium Smart wsi



Grupy zadaniowe w krajach 
członkowskich

Aby pomóc w rozwoju konkretnych działań w zakresie 
inteligentnych wiosek, prowadząc do bardziej 

efektywnych ram ich wsparcia.

Zaangażowanie interesariuszy na szczeblu krajowym 
(regionalnym) w wymianę SV.

Zaangażowanie interesariuszy w wymianę SV na poziomie 
europejskim zgodnie z ich rolami i zainteresowaniami w 

ramach Europejskiego Obserwatorium Pilotażowego 
Inteligentnych Wiosek.





Dziękuję za uwagę 

Andrzej Hałasiewicz

rurban@rural2040.eu

mailto:rurban@rural2040.eu
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