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Wsie (społeczności lokalne, regiony), które wykorzystują technologie 
cyfrowe i innowacje w swoim codziennym życiu, poprawiając w ten 
sposób jego jakość, polepszając standard usług publicznych i lepiej 
wykorzystując zasoby lokalne

(ENRD, 2017) 



SMART VILLAGE wg mieszkańców wsi:

technologie cyfrowe 

innowacje

jakość życia

usługi publiczne

zasoby lokalne 



Obecnie istnieje tendencja do podkreślania 
jedynie możliwości  digitalizacji, podczas gdy 
zagrożenia są zwykle ignorowane lub  
niedoceniane.

DESIRA ma na celu wypełnienie luki w wiedzy 
na temat społeczno-gospodarczego wpływu 
cyfryzacji na rolnictwo, leśnictwo i na 
obszary  wiejskie poprzez zapewnienie 
kompleksowej oceny zarówno szans, jak i  
zagrożeń, przyjmując jako punkt odniesienia 
cele zrównoważonego  rozwoju.

https://desira2020.eu

DESIRA receives funding from European Union's Horizon 2020 research and

innovation programme under Grant Agreement Nº 818194



DESIRA Living Labs

1. Oosterwold (NL)
Local markets
2. Central Ostrobothnia (FI)
Circular economy
3. Rhineland-Palatinate (DE)
Communication and gender
4. Rural Poland (PL)
Participation
5. Latvia (LV)
Digital marketing
6. Lake Constance (DE)
Organic fruit production
7. Austria (AT)
Wood traceability
8. North Great Plain (HU)
SMEs in rural areas
9. Switzerland (CH)
Organic farming
1 Northern Greece (GR)
Smart rural communities
11. Trikala (GR)
Water management
12. Adriatic Region (HR)
Tourism
13. Apennine Region (IT)
Firewood traceability
14. Tuscany (IT)
Land management
15. Andalucia (ES)
Forest fires
16. Aragon (ES)
Rural attractiveness
17. New Aquitaine (FR)
Digital wine sector
18. Burgundy-Franche-
Comté (FR)
Agroecological transition
19. Scotland (GB)
SMEs in rural areas
20 West Flanders (BE)
Livestock production

https://desira2020.eu/oosterwold-the-netherlands/
https://desira2020.eu/central-ostrobothnia-finland/
https://desira2020.eu/rhineland-palatinate-germany/
https://desira2020.eu/geodesign-rural-poland/
https://desira2020.eu/digital-marketing-strategy-latvia/
https://desira2020.eu/lake-constance-germany/
https://desira2020.eu/timber-regulation-austria/
https://desira2020.eu/north-great-plain-region-hungary
https://desira2020.eu/organic-farming-switzerland/
https://desira2020.eu/northern-greece-greece/
https://desira2020.eu/trikala-greece/
https://desira2020.eu/digifarmtour-croatia/
https://desira2020.eu/firewood-traceability-italy/
https://desira2020.eu/tuscany-italy/
https://desira2020.eu/andalucia-spain/
https://desira2020.eu/aragon-spain/
https://desira2020.eu/new-aquitaine-france/
https://desira2020.eu/burgundy-franche-comte-france/
https://desira2020.eu/burgundy-franche-comte-france/
https://desira2020.eu/rural-scotland-united-kingdom/
https://desira2020.eu/west-flanders-belgium/


POLSKA, WOJEWÓDZTWO 
ŁÓDZKIE

• W jaki sposób zwiększyć 
partycypację społeczną 
w planowaniu obszarów wiejskich?

• Jak cyfryzacja może zwiększyć 
zaangażowanie społeczności 
lokalnych w planowanie 
przestrzenne na obszarach 
wiejskich?



WŁOCHY, TOSKANIA

• W jaki sposób mieszkańcami
obszarów wiejskich w odniesieniu do 
utrzymania w dobrym stanie rzek i
potoków, aby zapobiegać
zagrożeniom hydrogeologicznym?



HISZPANIA, ARAGONIA

• W jaki sposób technologia może 
pomóc w zwiększeniu atrakcyjności 
terytorium, pobudzeniu lokalnej 
gospodarki i znalezieniu rozwiązań 
zidentyfikowanych problemów, przy 
jednoczesnej ochronie zasobów 
naturalnych i środowiska wiejskich 
regionów Maestrazgo i Gúdar-
Javalambre?



IRLANDIA, 
CLOUGHJORDAN

• W jaki sposób narzędzia cyfrowe 
umożliwiają współpracę między 
mieszkańcami, nauczycielami i 
studentami oraz producentami i 
konsumentami w kontekście centrum 
przedsiębiorczości społecznej w 
ekowiosce Cloughjordan na obszarach 
wiejskich w Irlandii oraz w jaki sposób 
te zmiany przyczyniają się poprawy 
warunków życia, odnowy wsi, 
utworzenia lokalnych łańcuchów 
dostaw i redukcji emisji dwutlenku 
węgla?



NIEMCY, RHINELAND-
PALATINATE

• Jak polepszyć komunikację między 
mieszkańcami wsi z wykorzystaniem 
komunikatorów, angażując 
burmistrzów gmin, społeczności 
lokalne i sektor MŚP?



CHORWACJA, 
WYBRZEŻE ADRIATYKU

• Jak poprawić dostępność i 
rozpoznawalność produktów i usług 
turystycznych oferowanych przez 
lokalnych przedsiębiorców?

• Jak poprawić pozycję lokalnych 
przedsiębiorców działających w branży 
turystycznej? 



FINLANDIA, 

CENTRAL OSTROBOTHNIA

• Jak cyfryzacja wpłynie na sektor 
biogospodarki, angażując różnych 
interesariuszy Kokkola Industrial 
Park? 

• Living Lab skupi się na 
zrównoważonym przejściu od 
społeczeństwa wiejskiego opartego 
na rolnictwie do inteligentniejszego 
środowiska wiejskiego poprzez 
cyfryzację i wykorzystanie kapitału 
społecznego obszaru.



ŁOTWA

• Jak zbudować innowacyjny system 
pozwalający na identyfikowanie i 
„śledzenie” mięsa wołowego w celu 
wzmocnienia producentów i 
rozszerzenia rynku?



SZWAJCARIA

• Jak cyfryzacja może wzmocnić 
zwalczanie chwastów w rolnictwie 
ekologicznym, angażując rolników, 
doradców i badaczy?



Uśredniony poziom cyfryzacji w 20 Living Labs w Europie



Uśredniony poziom cyfryzacji w 20 Living Labs w Europie



Technologie
cyfrowe
wykorzystywane
w 20 Living Labs 
w Europie



Jak cyfryzacja zmienia wieś w 20 Living Labs w Europie? 



DESI 2022 (Digital Economy and Society Index) 
Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego







Zasięg stałej sieci o bardzo dużej przepustowości (VHCN) (% gospodarstw domowych)



W Polsce, zwłaszcza na obszarach wiejskich konieczne jest 
nadrabianie cyfrowych zaległości

•Polska osiągnęła w tym roku wynik 40,5 przy średniej unijnej wynoszącej 
52,3.

•Jedynie 43% osób w wieku od 16 do 74 lat posiada w naszym kraju 
podstawowe lub wyższe umiejętności cyfrowe (UE 54%).

•W Polsce odnotowano wzrost odsetka gospodarstw domowych objętych 
zasięgiem stałych sieci o bardzo dużej przepływności - 70% w porównaniu z 
65% w roku 2020.

•W 2021 roku technologią 5G objętych było 34,2% gospodarstw domowych. 
Niestety, jest to wynik mocno poniżej średniej dla UE, która wynosi 65,8%.

•40% polskich firm z sektora MŚP osiągnęło co najmniej podstawowy poziom 
wskaźnika wykorzystania technologii cyfrowych (średnia unijna 55%).

•19% krajowych przedsiębiorstw korzysta z rozwiązań chmurowych - rok 
wcześniej 15%, ale średnia unijna w 2021 roku wyniosła 34%.

•Polska uzyskała bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o otwarte dane (95% w 
porównaniu z 81% dla UE) plasując się na czwartym miejscu wśród krajów 
Unii.



Digitalisation and 
entities: 

strategies and 
actions for a just 

digital 
transformation





W jakich obszarach tematycznych widzi P. największy potencjał
swojej wsi do bycia smart?



Jakie cele chciałby/chciałaby P. realizować w koncepcji SV?



„Kreatywność to 
inteligencja, która 
dobrze się bawi” 
– A. Einstein

Podejście/metoda/koncepcja/filozofia
uniwersalność działania w 

różnych obszarach

sztuka twórczości / kreatywności

DESIGN THINKING
odpowiedź na potrzeby

myślenie projektowe
zasób organizacji

(jako: rozwiązywanie problemów,

sposób rozumowania rzeczy,

nadawanie znaczeń)
innowacje

niestandardowe rozwiązania (pożądane 
przez użytkowników, technologicznie wykonalne i 

ekonomicznie 
opłacalne)

podejście metoda koncepcja filozofia

uniwersalność 
działania w różnych 

obszarach
sztuka twórczości / 

kreatywności
odpowiedź na 

potrzeby

myślenie 
projektowe

zasób organizacji
innowacje 
społeczne

niestandardowe 
rozwiązania

DESIGN THINKING



W DT projektowanie rozwiązań 
wobec rozpatrywanych 
problemów przebiega wg faz

Odkrywanie 
(Empatyzowanie).

Definiowanie 
wyzwania / 
problemu 

(określenie 
potrzeb).

Tworzenie 
rozwiązania 

(generowanie 
pomysłów).

Budowanie 
prototypów

Testowanie

Planowanie 
wdrożenia

DT to proces iteracyjny!



Wieś jest miejscem.

Miejsce tworzą ludzie w określonych uwarunkowaniach lokalnych i 
cywilizacyjnych.

Miejsce się zmienia.

Wsie, oprócz cech wspólnych (typy wsi: demograficzne, 
funkcjonalne, architektoniczne), mają cechy indywidulane.

Tworzenie strategii rozwoju Smart Village wymaga poszukiwania 
cech indywidulanych.

Cechy indywidulane są podstawą poszukiwania rozwiązań 
innowacyjnych.

Projekt koncentruje się na wyjątkowym pomyśle.



Dziękuję za uwagę
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