
Poradnik, jak stworzyć Poradnik, jak stworzyć 
Inteligentną wioskęInteligentną wioskę

Smart Rural 21
(Pierwsze działanie 

przygotowawcze dot. 
Inteligentnych Obszarów 
Wiejskich w XXI wieku) 



Numer referencyjny umowy: AGRI-2019-409
Klient: DG AGRI

SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE ...........................................................................................................................................................1

1. CZYM JEST INTELIGENTNA WIOSKA? .........................................................................................................................2

1.1 CZYM JEST WIEŚ? .....................................................................................................................................................3

1.2 CO TO ZNACZY SMART (INTELIGENTNA)? ................................................................................................................4

1.3 CZYM KONCEPCJA INTELIGENTNYCH WIOSEK RÓŻNI  
SIĘ OD KONCEPCJI LEADER/RLKS? .................................................................................................................................6

2. JAK OPRACOWAĆ STRATEGIĘ INTELIGENTNEJ WIOSKI? ............................................................................................7

2.1 DLACZEGO STRATEGIA INTELIGENTNEJ WIOSKI JEST POTRZEBNA? .........................................................................7

2.2 JAKIE POWINNY BYĆ KLUCZOWE ELEMENTY STRATEGII INTELIGENTNEJ WIOSKI?..................................................9

2.3 JAK MOŻNA SFINANSOWAĆ STRATEGIĘ INTELIGENTNEJ WIOSKI? ........................................................................11

3. JAK WDROŻYĆ STRATEGIĘ I OPRACOWAĆ  
INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA? ...................................................................................................................................12

3.1 CZYM JEST INTELIGENTNE ROZWIĄZANIE?............................................................................................................12

3.2 JAK ZNALEŹĆ ODPOWIEDNIE INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA? ...............................................................................13

3.3 JAK ZAANGAŻOWAĆ LOKALNĄ LUDNOŚĆ W  
PLANOWANIE I WDRAŻANIE ROZWIĄZAŃ? .................................................................................................................17

4. PODSUMOWANIE ..................................................................................................................................................20

Poradnik, jak stworzyć Inteligentną wioskę

Smart Rural 21: Pierwsze działanie przygotowawcze  
dot. Inteligentnych Obszarów Wiejskich w XXI wieku

Projekt prowadzony przez: Finansowany przez:

Autor: Edina Ocsko (E40 Group)
Projekt graficzny: Veneta Paneva (E40 Communications)
Zdjęcie na okładce: Wiatraki, Stanz, Austria, ©Karoline Karner
Zdjęcie na tylnej okładce: Ost-Oya, Tomaszyn, Polska ©Jakub Mikołajczuk, Ostoja Natury

Niniejsza publikacja została wydana na podstawie umowy z Komisją Europejską. Wyrażone w nim opinie są wyłącznie opiniami wykonawcy i nie 
reprezentują oficjalnego stanowiska zamawiającego.

Konsorcjum projektowe: E40 Group, IfLS, empirica, Inovatiesteunpunt, 
Agricultural University of Athens, eConcepts



1

WPROWADZENIE

Jeśli należysz do społeczności wiejskej, która pragnie stać się „inteligentniejsza”: lub jeśli wspierasz 
społeczności wiejskie w stawaniu się inteligentniejszymi, ten poradnik jest dla Ciebie. Ten przewodnik jest 
także dla Ciebie, jeśli chcesz po prostu zrozumieć nieco lepiej na czym polega koncepcja inteligentnych 
wiosek: co oznacza termin „inteligentna” i co oznacza termin „wioska”. Przewodnik jest efektem dwóch 
lat intensywnej pracy ze społecznościami wiejskimi w całej Europie prowadzonej w ramach projektu 
„Pierwsze działania przygotowawcze na rzecz inteligentnych obszarów wiejskich w XXI wieku” (Smart 
Rural 21).1 Celem projektu było wsparcie społeczności wiejskich w całej Europie w opracowaniu i wdrożeniu 
eksperymentalnych strategii Inteligentnych wiosek oraz wyciągnięcie wniosków z tego procesu i 
opracowanie dalszych zaleceń. W całej Europie wybrano 21 społeczności wiejskich o różnych cechach, 
które otrzymają wsparcie na opracowanie i wdrożenie swoich strategii w ramach projektu Smart Rural 21. 
Ze względu na duże zainteresowanie społeczności wiejskich udziałem w projekcie, utworzono również 
grupę ponad 100 innych społeczności wiejskich (nazwaną Come Along!) ułatwiającą między wioskami 
wymianę doświadczeń i działania na rzecz budowania potencjału.

Projektowi i poradnikowi przyświecała ta sama zasada przewodnia: są one przeznaczone dla społeczności 
wiejskich. Projekt Smart Rural 21 od początku współpracował ze społecznościami i koncentrował się na ich 
potrzebach od momentu opracowania strategii po wdrożenie inteligentnych rozwiązań. Niniejszy poradnik 
powstał w oparciu o doświadczenia ze współpracy ze społecznościami, ich opinie, wyzwania i osiągnięcia 
na tej drodze. Za pośrednictwem przewodnika dzielimy się doświadczeniami zebranymi w trakcie projektu 
i udostępniamy je szerokiemu gronu zainteresowanych, aby również skorzystali z tego procesu w jak 
największym stopniu.

Celem niniejszego przewodnika nie jest dostarczenie w pełni wyczerpującego zestawu narzędzi do 
rozpoczęcia podróży w kierunku stania się „Inteligentną wioską”. Ma on raczej na celu przedstawienie 
ram, podkreślenie najważniejszych wniosków oraz wskazanie odpowiednich źródeł i zasobów dla 
zainteresowanych społeczności. Jeśli chcesz rozpocząć swoją własną podróż ku Inteligentnej wiosce, musisz 
zagłębić się w dostępne zasoby i dopasować zestaw narzędzi do własnych potrzeb. Mamy nadzieję, że ten 
przewodnik będzie pierwszym krokiem w tej drodze!

Edina Ocsko (Koordynatorka Projektu) w imieniu Zespołu Smart Rural 21

1 2,5-letni projekt finansowany przez Komisję Europejską (DG AGRI) i prowadzony przez Grupę E40.
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1. CZYM JEST INTELIGENTNA WIOSKA?
Pomimo że w ciągu ostatnich dziesięcioleci powstało 
wiele Inteligentnych wiosek, sama koncepcja 
jest stosunkowo nowa i po raz pierwszy została 
„oficjalnie” sformułowana w ramach Działania UE na 
rzecz Inteligentnych wiosek w 2017 r. przez Komisję 
Europejską, z inicjatywy Parlamentu Europejskiego. 
W tym samym roku Punkt Kontaktowy Europejskiej 
Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(ENRD) uruchomił swoją Grupę Tematyczną ds. 
Inteligentnych wiosek w celu ułatwienia dyskusji 

między zainteresowanymi stronami na temat 
nowej koncepcji. W latach 2018–2019 Komisja 
Europejska uruchomiła projekt pilotażowy dotyczący 
Inteligentnych wiosek ekologiczno-społecznych, 
którego celem jest stworzenie kompleksowej 
definicji inteligentnych wiosek, a także identyfikacji 
dobrych praktyk i studiów przypadku. Należy 
zauważyć, że każde państwo członkowskie może 
mieć swoją własną definicję Inteligentnych wiosek, 
dostosowaną do kontekstu krajowego.2

Definicja Inteligentnych wiosek (opracowana 
w ramach projektu pilotażowego dotyczącego 
Inteligentnych wiosek ekologiczno-społecznych) 
mówi, że: Inteligentne wioski to społeczności na 
obszarach wiejskich, które opracowują inteligentne 
rozwiązania, aby poradzić sobie z wyzwaniami 
w ich lokalnym kontekście. Wykorzystują one 
istniejące lokalne mocne strony i możliwości, 
aby zaangażować się w proces zrównoważonego 
rozwoju swojego terytorium. Polegają na podejściu 
partycypacyjnym przy opracowywaniu i wdrażaniu 

strategii mających na celu poprawę 
warunków ekonomicznych, społecznych 
i środowiskowych, w szczególności poprzez 
promowanie innowacji i wykorzystanie rozwiązań 
oferowanych przez technologie cyfrowe. Inteligentne 
wioski korzystają ze współpracy i porozumień z 
innymi społecznościami i podmiotami na obszarach 
wiejskich i miejskich. Inicjowanie i wdrażanie 
strategii Inteligentnych wiosek może opierać się na 
istniejących inicjatywach i może być finansowane 
z różnych źródeł publicznych i prywatnych.

Pierwsze działanie przygotowawcze na rzecz 
inteligentnych obszarów wiejskich w XXI wieku – 
Projekt Smart Rural 21 (grudzień 2019 – listopad 2022) 
ma na celu przełożenie definicji na realny i praktyczny 
kontekst poprzez wspieranie wsi w całej Europie w 
opracowywaniu i wdrażaniu strategii Inteligentnych 
wiosek. Drugie działanie przygotowawcze na rzecz 
inteligentnych obszarów wiejskich w XXI wieku – 

projekt Smart Rural 27 został uruchomiony w 2020r. 
(trwa do końca 2023 r.), a jego celem jest udział w 
tworzeniu skutecznych ram wsparcia Inteligentnych 
wiosek w całej Europie poprzez prace analityczne, 
wymianę informacji (zarówno na temat inteligentnych 
społeczności wiejskich, jak i wsparcia inteligentnych 
wiosek), a także utworzenie pilotażowego 
obserwatorium inteligentnych wsi.

Inteligentne wioski są atrakcyjną koncepcją, ale stanowią 
wyzwanie, jeśli chodzi o dokładną interpretację i 
wdrożenie definicji. Dwa podstawowe pytania, które 

często pojawiają się w odniesieniu do Inteligentnych 
wiosek, to: „co to znaczy inteligentna” i „czym jest wieś. 
Zacznijmy od tego drugiego.

HISTORIA KONCEPCJI INTELIGENTNYCH WIOSEK

Działania 
UE na rzecz 

Inteligentnych 
wiosek

Prace tematyczne 
ENRD dotyczące 

Inteligentnych wiosek

Badanie pilotażowe 
dotyczące 

inteligentnych 
wsi ekologiczno-

społecznych

Pierwsze działanie 
przygotowawcze na rzecz 
inteligentnych obszarów 

wiejskich w XXI wieku

Drugie działanie 
przygotowawcze na rzecz 
inteligentnych obszarów 

wiejskich w XXI wieku

2017 2017 2017-2019 2019-2022 2020-2023

2 Zobacz także Arkusze informacyjne państw członkowskich, w których znajdują się definicje krajowe.
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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://www.smartrural21.eu/
http://www.smartrural27.eu/
https://www.smartrural27.eu/policies/
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Definicja Inteligentnych wiosek zawarta w raporcie 
pilotażowym Smart Eco-Social Villages sugeruje, aby 
przy określaniu, czym są społeczności wiejskie, brać 
pod uwagę typologię obszarów wiejskich OECD lub 
EUROSTAT. Typologia ta dzieli gminy na „wiejskie”, 
„miejskie/podmiejskie” lub „miejskie”. W kontekście 

Inteligentnych wiosek istotne jest rozważenie gmin 
(lub społeczności wiejskich na obszarze gminy), 
które są sklasyfikowane jako „obszary wiejskie”, a w 
niektórych przypadkach jako „miasta i przedmieścia”.

1.1 CZYM JEST WIEŚ?

Definicja odnosi się do społeczności na obszarach 
wiejskich, co jest terminem bardziej neutralnym niż 
wieś, ponieważ termin „wieś” może być w niektórych 
przypadkach ograniczający i/lub nieodpowiedni do 
opisu społeczności wiejskich w danym kontekście 
krajowym. W niniejszych wytycznych najczęściej 
używamy terminu „społeczności wiejskie”, a nie „wsie”. 
Termin Inteligentne wioski (pisany wielką literą) jest 
jednak używany w odniesieniu do samej koncepcji.

Często zadawane jest pytanie, jak duża lub mała może 
być społeczność w ramach koncepcji Inteligentnych 

wiosek i czy ma znaczenie rodzaj obszaru, na 
którym jest ona zlokalizowana (np. peryferyjny lub 
bliski miastu). Ogólnie rzecz biorąc, nie ma żadnych 
szczególnych ograniczeń i restrykcji, a wybrane wioski 
Smart Rural 213 pokazały duże zróżnicowanie pod 
tym względem (zob. wykresy poniżej). Największą 
społecznością wiejską wśród wybranych wiosek Smart 
Rural 21 jest Mouans-Sartoux (FR), licząca około 10 000 
mieszkańców; najmniejszą – Ostana (IT), położona w 
alpejskim obszarze górskim, licząca około 50 stałych 
mieszkańców.

3 W ramach projektu Smart Rural 21 wybrano 21 wiosek, które otrzymały wsparcie projektowe na opracowanie strategii Inteligentnej  
 wioski i wdrożenie inteligentnych rozwiązań.

Pierwsze działanie przygotowawcze dot. 
Inteligentnych Obszarów Wiejskich w XXI wieku
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https://www.smartrural21.eu/villages/mouans-sartoux_fr/
https://www.smartrural21.eu/villages/ostana_it/
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1.2 CO TO ZNACZY SMART (INTELIGENTNA)?

Innowacyjność jest jedną z najważniejszych cech 
Inteligentnych wiosek. Ogólnie rzecz biorąc, innowacje 
są wywoływane przez potrzebę i chęć zmiany czegoś 
przez chęć sprostania konkretnemu wyzwaniu.

Chociaż w kontekście rozwoju obszarów wiejskich istnieją 
różne definicje „innowacji”4, w kontekście Inteligentnych 
wiosek nie ma takiej jednoznacznej definicji. Nie jest 
to zaskakujące, ponieważ innowację naprawdę trudno 
zdefiniować w kontekście terytorialnym. Wyzwanie 
polega na tym, że to, czy dane rozwiązanie jest 
innowacyjne, w dużym stopniu zależy od konkretnego 
kontekstu, w którym jest wdrażane. Innymi słowy, coś, co 

było powszechną 
praktyką w jednej 
s p o ł e c z n o ś c i 
lokalnej, może być 
zupełnie nowe 
w innej. Dlatego 
innowację zawsze 
należy rozpatrywać 
w jej własnym 
( l o k a l n y m ) 

kontekście. Sposób, w jaki wioski mogą zidentyfikować 
innowacje, omawiane jest w sekcji 3.2.

Powiedzenie, że 
„inteligentny = cyfrowy” 
pozornie pomogłoby 
w rozwiązaniu 
problemu, ponieważ 
stanowiłoby łatwy 
punkt odniesienia 
(„kryterium”) dla 
każdego, czy robi coś 
zgodnie z kryteriami „smart”, czy nie. Wszyscy zgadzają 
się, że cyfryzacji nie możemy dłużej ignorować i jeśli 
chcemy przetrwać w XXI wieku, musimy przynajmniej 
próbować nadążać za tempem innowacji cyfrowych 
i korzystać z szerokiego wachlarza możliwości, jakie 
one oferują. 

Jednak sprawa nie jest taka prosta.

Dlaczego? Najprościej mówiąc, dlatego że można 
zacząć korzystać z technologii cyfrowych bez żadnego 
realnego wpływu na lokalną społeczność, a przecież 
w Inteligentnych wioskach chodzi przede wszystkim o 
mieszkańców. Inteligentne w tym sensie oznacza, że 
innowacyjne rozwiązania (także technologia cyfrowa) 
są stosowane przy zaangażowaniu społeczności 
lokalnej i/lub mają na nią realny wpływ.

Lokalne jednostki administracyjne (ang. 
Local Administrative Units, LAU) służą do podziału 
terytorium UE w celu dostarczania danych 
statystycznych na poziomie lokalnym. Nie wszystkie 
kraje klasyfikują swoje obszary zarządzane lokalnie 
w ten sam sposób, a jednostki LAU mogą odnosić się 
do szeregu różnych jednostek administracyjnych, 
w tym gmin, wspólnot, parafii lub okręgów. 

Inteligentne wioski funkcjonują na różnych 
poziomach administracyjnych, na przykład większość 
wiosek Smart Rural 21 ma poziom LAU2 lub niższy 
poziom administracyjny, a niektóre mają poziom 
LAU2 z kilkoma mniejszymi osadami lub kilkoma 
połączonymi LAU2. Obszary LAU2 są klasyfikowane 
według stopnia urbanizacji (DEBURGA) na miasta, 
miasteczka lub przedmieścia oraz obszary wiejskie – 
większość gmin to obszary „wiejskie” (zob. po prawej). 

Możesz sprawdzić typologię i statystyki dotyczące 
swojego obszaru LAU2. 
       Granice administracyjne: ©EuroGeographics ©UN-FAO ©Turks

Kartografia: Eurostat – GISCO, 05/2018
Miasta (Obszary gęsto zaludnione: co najmniej 50% ludności mieszka w ośrodkach miejskich)

Miasteczka i przedmieścia (Obszary o średniej gęstości zaludnienia: mniej niż 50% ludności mieszka w komórkach siatki wiejskiej  
i mniej niż 50% ludności mieszka w ośrodkach miejskich)

Obszary wiejskie (Obszary słabo zaludnione: ponad 50% ludności mieszka w komórkach siatki wiejskiej)
Dane niedostępne 

„Jeśli nie czujesz, że masz 
przed sobą wyzwanie, z 
przykrością muszę stwierdzić, 
nie wprowadzisz żadnych 
innowacji”. 

Profesor Henrique Leitão, Agri 
Innovation Summit (Lizbona), 
2017 r.

   Logo Smart    Logo Smart 
Rural „pół żarówki Rural „pół żarówki 
– pół ikony lokalizacji” – pół ikony lokalizacji” 
ma symbolizować, że ma symbolizować, że 
innowacje w Inteligentnych innowacje w Inteligentnych 
wioskach zawsze muszą wioskach zawsze muszą 
być rozpatrywane w być rozpatrywane w 
kontekście lokalnym.  kontekście lokalnym.  

4 Na przykład, zgodnie z definicją EIP-AGRI, innowacja – w skrócie – to: „pomysł wprowadzony w życie z sukcesem”.

http://https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/eip-agri-part-eu’s-growth-strategy-decade
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Od dłuższego czasu trwa dyskusja, czy w kontekście 
Inteligentnych wiosek należy ograniczyć termin 
„inteligentny” do „cyfrowy” – podobnie jak w 
przypadku inteligentnych miast. Panuje zgoda 
co do tego, że innowacje nie powinny ograniczać 
się do kwestii „cyfrowych”. Po pierwsze, wiele 
obszarów wiejskich cierpi z powodu „przepaści 
cyfrowej” (niewystarczający dostęp do szybkich 
łączy szerokopasmowych), a koncentrowanie 
się na kwestiach cyfrowych mogłoby jeszcze 
bardziej pogłębić przepaść między obszarami 
bardziej zaawansowanymi i tymi pozostającymi 
w tyle. Po drugie, podkreślono, że na podstawie 
dotychczasowych doświadczeń, technologia 
cyfrowa jest kluczowym, ale niekoniecznie jedynym 
sposobem na stanie się „inteligentnym”. W projekcie 
pilotażowym „Inteligentne wioski ekologiczne” 
stwierdzono, że „Cyfryzacja jest narzędziem, ale nie 
celem samym w sobie. Wykorzystanie technologii 
cyfrowych nie jest tym, co definiuje Inteligentną 
wioskę, ani też technologia cyfrowa nie jest jedynym 
sposobem na osiągnięcie celów rozwojowych. Jasne 
jest, że rozwiązania wykorzystują również szeroki 
zakres narzędzi niecyfrowych”. Grupa tematyczna 
ENRD ds. Inteligentnych wiosek doszła do 
podobnych wniosków.

Unijna definicja Inteligentnych wiosek mówi, że 
Inteligentne wioski „wykorzystują innowacyjne 
rozwiązania [...], w szczególności poprzez mobilizację 
rozwiązań oferowanych przez technologie 

cyfrowe”. Określenie „w szczególności” oznacza, że 
technologie cyfrowe są ważnym środkiem, ale nie 
jedynym sposobem na stanie się Inteligentną wioską. 
Należy zauważyć, że niektóre państwa członkowskie 
mogą wprowadzić inne definicje Inteligentnych wiosek 
(np. kładąc większy nacisk na aspekt cyfrowy).

Zatem, zanim zaczniesz tworzyć coś 
„cyfrowego” i modnego, zawsze musisz się 
zastanowić dlaczego i dla kogo to robisz, 
i jaka jest prawdopodobna (społeczna) 

zmiana, którą to przyniesie lokalnej społeczności.

Raudanmaa (Finlandia) jest jednym z dobrych 
przykładów działań w zakresie innowacji społecznych. 
Zaangażowanie spółdzielni wiejskiej i członków 
społeczności lokalnej 
w takie projekty, 
jak światłowodowa 
gminna sieć 
s z e r o k o p a s m o w a , 
w i e l o f u n k c y j n e 
centrum wiejskie 
(hub) i lokalne usługi 
wiejskie (w tym z 
w y k o r z y s t a n i e m 
technologii cyfrowych) 
mogą służyć jako inspiracja dla innych. Stanz im 
Mürztal w Austrii stwarza nowe możliwości dla 
innowacji społecznych w interakcji z transformacją 
energetyczną i cyfryzacją (wykorzystując technologię 
blockchain w połączeniu z lokalnym systemem 
tokenów).

„Chcemy, aby nasza 
świetlica wiejska stała 
się sercem Raudanmaa, 
tak jak wcześniej była 
nim szkoła”. 

Heini Niklas-Salminen, 
Raudanmaa, 2021 r.

Innowacje społeczne są tak samo ważną cechą 
Inteligentnych wiosek, jak innowacje cyfrowe/
technologiczne. Podejście partycypacyjne i wpływ 
inteligentnych rozwiązań na społeczność wiejską 
to kluczowy wymóg dla Inteligentnych wiosek. Gdy 
innowacyjne rozwiązania mają wpływ na społeczność 
lokalną i/lub gdy w danej społeczności powstają 
nowe procesy partycypacyjne (praktyki społeczne), 
mówimy o „innowacjach społecznych”.
Na przykład projekt Horyzont 2020 SIMRA (Social 
Innovation in Marginalised Rural Areas) definiuje 
innowacje społeczne jako „rekonfigurację praktyk 
społecznych w odpowiedzi na wyzwania społeczne, 
która ma na celu poprawę wyników w zakresie 
dobrobytu społecznego i koniecznie obejmuje 
zaangażowanie podmiotów społeczeństwa 
obywatelskiego”. W programie Horyzont Europa 
(program UE w zakresie badań i innowacji) 
sugeruje się, że „innowacje społeczne są zalecane, 
gdy rozwiązanie znajduje się na styku rozwiązań 
społecznych i technicznych i wymaga zmiany 

społecznej, nowych praktyk społecznych, 
własności społecznej lub wprowadzenia na rynek”.
Niektóre z wiosek projektu Smart Rural 21 aspirowały 
do opracowania inteligentnych rozwiązań cyfrowych. 
Jednak w niektórych społecznościach początkowy 
pomysł trzeba było dokładnie przemyśleć. Dotyczy 
to przede wszystkim rozwiązań z zakresu e-zdrowia 
i e-opieki, zwłaszcza nad osobami starszymi. 
Opracowanie inteligentnych aplikacji z zakresu 
e-zdrowia niekoniecznie jest właściwym i jedynym 
sposobem na inteligentne rozwiązanie problemu 
opieki nad osobami starszymi. Narzędzia takie 
wymagają wcześniejszego starannego planowania 
i budowania potencjału, aby można było 
zdecydować, czy warto w nie inwestować. Projekt 
Smart Rural 21 opracował taki proces planowania 
z trzema wioskami uczestniczącymi w projekcie 
(Dingle - IE, Sollstedt - DE i Penela - PT), którego 
wyniki można znaleźć na stronach odpowiednich 
wiosek.

https://www.smartrural21.eu/villages/raudanmaa_fi/
https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/social-innovation-marginalised-rural-areas-simra-0
https://www.smartrural21.eu/villages/dingle_ie/
https://www.smartrural21.eu/villages/sollstedt_de/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
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1.3 CZYM KONCEPCJA INTELIGENTNYCH WIOSEK RÓŻNI  
SIĘ OD KONCEPCJI LEADER/RLKS?

Inteligentne wioski najczęściej porównywane są 
do programu LEADER / Rozwój lokalny kierowany 
przez społeczność (RLKS). Niewątpliwie LEADER 
wykazuje wiele podobieństw do Inteligentnych 
wiosek, zwłaszcza jeśli chodzi o kluczowe zasady 
obu instrumentów. LEADER/RLKS będzie również 
kluczowym instrumentem i źródłem finansowania 
przyszłych strategii i projektów w zakresie 
Inteligentnych wiosek (zob. również rozdział 2.4 
dotyczący sposobów finansowania inteligentnych 
rozwiązań), a Lokalne Grupy Działania (LGD) w ramach 
LEADER mogą często odgrywać rolę „brokerów 
innowacji” i wspierać wioski. Na przykład procesem 
tworzenia strategii Inteligentnych wiosek w projekcie 
Dingle (IE) kierowała Lokalna Grupa Działania, a 
Raudanmaa (FI), Torup (DK), Kythera (EL) i inne 
wybrane wioski Smart Rural 21 otrzymały od swoich 
LGD zarówno finansowe, jak i techniczne wsparcie dla 
procesu tworzenia Inteligentnych wiosek.

Istnieją jednak również pewne kluczowe różnice, 
które wyróżniają koncepcję Inteligentnych wiosek:

•	 Inteligentne wioski polegają w dużej mierze 
na angażowaniu społeczności lokalnych – tj. na 
działaniach na małą, lokalną skalę – i pomaganiu 
im w znalezieniu drogi do sprostania wyzwaniom i 
wykorzystania szans w XXI wieku. Program LEADER/
RLKS działa na wyższym poziomie geograficznym 
i administracyjnym. Tereny LGD LEADER obejmują 
szereg wiosek i Lokalne Strategie Rozwoju są 
formułowane na większym poziomie terytorialnym 
i dlatego nie zawsze mogą uwzględniać specyfikę 
małych społeczności lokalnych.

•	 LEADER/RLKS posiada specjalną strukturę 
instytucjonalną i przydzielone fundusze, podczas gdy 
Inteligentne wioski nie mają jeszcze instytucjonalnej 
lub specjalnej struktury politycznej. Jest to również 
zaletą w tym sensie, że istnieje większe pole do 
eksperymentowania i pilotażu, w szczególności jeśli 
chodzi o wykorzystanie różnych źródeł finansowania. 
Inteligentne wioski nie powinny być ograniczone 

do dostępu wyłącznie do finansowania w ramach 
programu LEADER, ale należy udostępnić szeroki 
wachlarz źródeł finansowania, takich jak fundusze 
polityki spójności, w tym Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) i Europejski Fundusz Społeczny 
(EFS); a także Instrument na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności (RRF) lub Europejski Fundusz 
Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA).

•	 Inteligentne wioski wzmacniają lokalne 
innowacje i eksperymenty, poprzez inteligentne 
rozwiązania pochodzące bezpośrednio od lokalnych 
społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem 
nowych wyzwań i możliwości XXI wieku, takich jak 
adaptacja do zminiającego się klimatu i cyfryzacja. 
W tym kontekście LGD LEADER odgrywa lub może 
odgrywać rolę kluczowego czynnika sprzyjającego 
innowacjom, wspierając powstawanie Inteligentnych 
wiosek na swoim terenie.

„- Czy były jakieś innowacje, w których poniosłeś 
porażkę?

- Wiele razy! Na przykład znalezienie producenta 
dla projektu oya* zakończyło się trzema 
porażkami. Przygotowanie oya trwało rok, ale 
wiedzieliśmy, czego szukamy, więc w końcu to 
znaleźliśmy...
Produkcja konopi. Z naszego punktu widzenia to 
była porażka. Mieliśmy wspaniałe doświadczenie, 
wiele się nauczyliśmy, ale z ekonomicznego 
punktu widzenia nie osiągnęliśmy połowy ceny, 
o której mówiliśmy. Porażki zdarzają się wiele 
razy! Wiele razy słyszę „nie”, a „nie” nie brzmi 
dla mnie szczególnie. Ale kiedy już robisz to, 
co do Ciebie należy, otwierasz trochę serce i 
budujesz zaufanie, wtedy ludzie zmieniają swoje 
nastawienie”.
Piotr Ostaszewski, Tomaszyn (PL), Smart Café 
*Więcej na temat projektu „oya” w ramce 
poniżej.

WSKAZÓWKI I PORADY: JAK ROZPOCZĄĆ INNOWACJĘ?

	Innowacja zawsze musi rozpocząć się od potrzeby – chęci podjęcia konkretnego wyzwania społeczności 
lokalnej / obszaru wiejskiego. Zastanów się nad konkretnymi problemami i wyzwaniami, którymi musi 
zająć się Twoja społeczność.

	Znalezienie właściwej innowacji wymaga wielu poszukiwań, rozmów ze specjalistami, badaczami i innymi 
mieszkańcami wioski.

	Innowacje najczęściej powstają w wyniku interakcji między (lokalnymi) ludźmi, tzn. rozwiązania nie zawsze 
można znaleźć na zewnątrz.

	Innowacje wymagają wielu eksperymentów i z definicji mogą w niektórych przypadkach wiązać się z porażką.

https://www.smartrural21.eu/villages/dingle_ie/
https://www.smartrural21.eu/villages/raudanmaa_fi/
https://www.smartrural21.eu/villages/torup_dk/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
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2. JAK OPRACOWAĆ STRATEGIĘ INTELIGENTNEJ WIOSKI?
Strategia Inteligentnej wioski to innowacyjna strategia 
rozwoju lokalnego, tj. strategia, koncepcja lub plan 
opracowany na poziomie lokalnym z wykorzystaniem 
podejścia partycypacyjnego, który oferuje holistyczną, 
długoterminową wizję dla danej społeczności wiejskiej, 
do zrealizowania poprzez innowacyjne rozwiązania. 

Pierwsze pięć kroków  Narzędzia Mapy Drogowej 
Inteligentnych Obszarów Wiejskich 21 dotyczy 
kluczowych etapów tworzenia strategii, w tym (1) 
rozpoczęcia; (2) mapowania kontekstu i interesariuszy; 
(3) angażowania interesariuszy; (4) projektowania 
strategii; (5) strategii Inteligentnej wioski.

2.1 DLACZEGO STRATEGIA INTELIGENTNEJ WIOSKI JEST POTRZEBNA?
Strategia Inteligentnej wioski jest podstawą koncepcji 
Inteligentnych wiosek. Zgodnie z definicją, koncepcja 
Inteligentnych wiosek „polega na podejściu 
partycypacyjnym do opracowywania i wdrażania 
swoich strategii w celu poprawy warunków 
ekonomicznych, społecznych i środowiskowych”. 

Ale czy naprawdę potrzebna jest strategia, aby wioska 
stała się inteligentna?

Strategia jest istotna dla uporządkowanego 
i długoterminowego myślenia. Jest ona 
jednak przydatna tylko o tyle, o ile pomaga 
społeczności kształtować i dzielić 

wspólną wizję, myśleć o tym, gdzie wioska chciałaby 
się znaleźć w perspektywie średnio- i długoterminowej 
(np. za 5–10 lat), łączyć istniejące inicjatywy i pomysły. 
Strategie są ważne, aby połączyć różne inicjatywy 
i pomóc wiosce myśleć w bardziej holistyczny 
sposób (zamiast skupiać się tylko na pojedynczych 

inicjatywach). Opracowanie strategii Inteligentnej 
wioski może być szczególnie przydatnym kolejnym 
krokiem na drodze do stania się Inteligentną wioską 
dla „wiosek w okresie przejściowym”, tj. wiosek, które 
mają już pewne inteligentne rozwiązania, ale nie 
mają jeszcze kompleksowej zintegrowanej strategii 
Inteligentnej wioski lub jej wizji długoterminowej.

Strategie Inteligentnych wiosek mogą być również 
skutecznym narzędziem komunikacji na temat wizji 
wioski zarówno wewnątrz (w stosunku do członków 
społeczności), jak i na zewnątrz, np. w stosunku 
do różnych poziomów zarządzania (LGD LEADER, 
poziom regionalny lub krajowy). Kompleksowa 
strategia, która jest także powiązana z priorytetami 
ustalonymi na wyższych szczeblach administracyjnych 
– może również przyczynić się do określenia źródeł 
finansowania realizacji strategii.

Tradycyjny i łatwy sposób na oszczędzanie wody i poprawę wzros-
tu roślin (innowacja z Tomaszyna, Polska)

Ost-Oya (olla, oya) to neoantyczne naczynie wykonane z porowatej, 
samoprzepuszczalnej gliny, które zakopuje się w ziemi, aby w naturalny 
sposób nawadniać ogród, jednocześnie znacznie ograniczając straty wody 
i prace związane z podlewaniem. Wystarczy co kilka dni napełnić naczynie 
Ost-Oya (olla, oya) wodą, a reszta zrobi się sama. Jak?

To proste – korzenie roślin instynktownie rosną w kierunku porowatej gliny, która pozwala im pobierać 
dokładnie tyle wody, ile potrzebują i kiedy potrzebują. Nie więcej, nie mniej. W rezultacie zmniejsza się zużycie 
wody, dbasz o środowisko, a Twój ogród wygląda jeszcze bardziej imponująco.

Źródło: https://ost-oya.pl/ 

GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ WIĘCEJ INFORMACJI: KONCEPCJA INTELIGENTNYCH

Inteligentne wioski: Koncepcja, problemy i perspektywy dla obszarów wiejskich UE, Think Tank Europejski, 
2021: kompleksowa informacja o Inteligentnych wioskach, najważniejszych cechach i rozwoju.

Projekt pilotażowy, Inteligentne eko-społeczne wioski: raport końcowy, Ecorys et al., 2019: Projekt finansowany 
przez Komisję Europejską mający na celu zdefiniowanie Inteligentnych wiosek oraz zidentyfikowanie 
najlepszych praktyk i studiów przypadku

Inteligentne wioski:Rewitalizacja obszarów wiejskich, ENRD, 2018: Krótki film wyjaśniający koncepcję 
Inteligentnych wiosek

https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
l21.eu/roadmap-step/designing-a-strategy/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/smart-village-strategy/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/engaging-stakeholders/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/designing-a-strategy/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/designing-a-strategy/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/smart-village-strategy/
https://ost-oya.pl/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)689349
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)689349
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9ff90911-a0c9-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://www.youtube.com/watch?v=ckB71hb0kx0
https://www.youtube.com/watch?v=ckB71hb0kx0
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Ważne jest, aby strategie Inteligentnych 
wiosek nie były opracowywane tylko dla 
formalności. Społeczność powinna starać 
się opracować strategię, którą uzna za 

własną, jest rozwijana i może stanowić dobry punkt 
odniesienia dla dyskusji i działań zorientowanych na 
przyszłość. Nie zaleca się tworzenia strategii tylko 
po to, by uzyskać dostęp do finansowania (choć 
jest to z pewnością jedna z potencjalnych korzyści 
płynących z opracowania strategii). Zastanówcie się, 
czy potrzebujecie strategii i jak wykorzystalibyście ją 
dla rozwoju Waszej społeczności wiejskiej i obszaru. 
Opracowanie i wdrożenie strategii Inteligentnej wioski 
nie może być projektem jednej osoby lub zlecone 
konsultantom. Nawet jeśli pod względem formalnym i 

merytorycznym z takich działań może wyłonić się 
pozornie atrakcyjna strategia, to doświadczenie 
pokazuje, że „wiatr z żagla strategii szybko się 
ulatnia” i brakuje zaangażowania i chęci do jej 
realizacji. Takie strategie (lub propozycje projektów) 
mogą przyciągnąć fundusze w krótkiej i średniej 
perspektywie, ale bez prawdziwego zaangażowania 
i wiedzy takie podejście jest skazane na porażkę 
w kontekście pomocy społeczności wiejskiej 
w przetrwaniu. Nie rozpoczynaj więc procesu 
wdrażania koncepcji Inteligentnych wiosek tylko 
dla funduszy, zrób to z przekonania i poprzez 
zaangażowanie lokalnej społeczności.
Format strategii Inteligentnych wiosek może być 
różny, choć istnieją pewne kluczowe elementy, 
których uwzględnienie jest zalecane (zob. poniżej). W 
rzeczywistości wiele państw członkowskich będzie 
wymagało prostego formatu, np. uproszczonej 
koncepcji lub planu, aby nie obciążać nadmiernie 
wioski.

Opracowanie strategii Inteligentnej 
wioski było wymogiem dla wybranych wiosek w 
ramach projektu Smart Rural 21. Ogólnie rzecz 
biorąc, większość wiosek (10 z 12 wiosek, które 
odpowiedziały na ankietę) uznała, że proces 
opracowywania strategii był (bardzo) przydatny. 

Jednak wiele z nich uznało ten proces za 
(bardzo) wymagający. Pewne rozczarowanie 
wynika również z faktu, że najczęściej strategie 
Inteligentnych wiosek nie są bezpośrednio 
związane z finansowaniem (co oznacza, że proces 
ten nie jest opłacalny).

0%
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20%

30%

40%

50%

Nieco trudne Bardzo trudne Nie bardzo
trudne

Wcale nie był
wyzwaniem

Jak dużym wyzwaniem był dla Ciebie proces 
tworzenia strategii Inteligentnej wioski? 

(12 respondentów)

„Główną wartością dodaną opracowania strategii 
było dla nas „połączenie kropek” pomiędzy 
istniejącymi projektami i nowymi pomysłami 
oraz zebranie ich w spójną strategię, co pomogło 
nam ustalić priorytety i ubiegać się o zewnętrzne 
fundusze”. 

Przedstawiciel wioski SR21, respondent 
badania

„Mimo że w wiosce jest kilku liderów, nie 
ma nikogo, kto potrafiłby zjednoczyć 
przedstawicieli lokalnej społeczności”. 

Wnioski z monitorowania inicjatywy Smart 
Rural 21
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2.2 JAKIE POWINNY BYĆ KLUCZOWE ELEMENTY STRATEGII 
INTELIGENTNEJ WIOSKI?

Oczekuje się, że strategie inteligentnych wiosek będą 
zawierały elementy „klasycznej” Lokalnej Strategii 
Rozwoju, z unikalnym akcentem w postaci włączenia 
przyszłościowych innowacji jako działań. Jak 
opisano, innowacje są najczęściej wywoływane przez 
konkretne wyzwania i potrzeby. Aby sprostać takim 
wyzwaniom, społeczności wiejskie muszą wykorzystać 
swoje specyficzne atuty i możliwości. Zrozumienie 
tych aspektów może prowadzić do zdefiniowania wizji 
(a następnie celów) strategii wiejskiej. Mówiąc prościej, 
społeczność musi zastanowić się, gdzie chce być za 
5–10 lat. Po określeniu wizji i celów (opartych na 
wyzwaniach i możliwościach) strategia musi określać, 
jakiego rodzaju działania można podjąć, aby osiągnąć 

ten cel, oraz jakie 
zasoby (finansowe 
i ludzkie) będą 
p o t r z e b n e 
do realizacji 
zap lanowanych 
działań.

WSKAZÓWKI I PORADY: DLACZEGO WARTO OPRACOWYWAĆ STRATEGIE INTELIGENTNYCH 
WIOSEK?

	 Strategie są ogólnie użytecznymi sposobami mogącymi pomóc społeczności w skonsolidowaniu jej 
wizji, planów i przyszłych działań. 

	 Opracowanie strategii Inteligentnej wioski może być również zasobochłonne i może dodatkowo 
wymagać pewnej wiedzy technicznej/specjalistycznej (np. w kontekście budowania logiki, identyfikowania 
rozwiązań, angażowania interesariuszy itp.).

	 Ponieważ strategie Inteligentnych wiosek często nie są bezpośrednio związane ze wsparciem 
finansowym (jeszcze), społeczności wiejskie muszą dokładnie rozważyć, czy chcą opracować strategię, 
w jakiej formie i do jakiego celu – wysiłek powinien być proporcjonalny do potencjalnych korzyści, nie 
tylko finansowych, ale także ludzkich – takich jak praca nad wspólną wizją społeczności.

	 Należy także rozważyć inne kwestie, takie jak sposób aktualizacji strategii, kto będzie odpowiedzialny za 
zarządzanie i monitorowanie postępów (w przeciwnym razie strategia może się łatwo zdezaktualizować).

	 Ponieważ interwencje polityk wspierające Inteligentne wioski wciąż się rozwijają, społeczności wiejskie 
mogą śledzić, czy i w jaki sposób konkretne polityki, programy, zaproszenia do składania wniosków 
zostały opracowane w celu wspierania strategii i działań na rzecz Inteligentnych wiosek w poszczególnych 
państwach członkowskich i regionach.

„Unikamy mówienia 
strategia, ponieważ to 
słowo bardzo często ma 
negatywną konotację, że 
musi to być coś naprawdę 
wielkiego i złożonego. 
Dlatego zdecydowaliśmy się 
na użycie innego terminu: 
koncepcja”. 

Joanna Gierulska, Ministerstwo 
Rolnictwa (Polska), 1. warsztat 
regionalny
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Potrzeby / wyzwania  / słabe strony i szanse/
mocne strony zostały zidentyfikowane w każdej ze 
strategii Inteligentnej wioski opracowanej przez 21 
wybrane wioski w ramach projektu Smart Rural 21 i 
sklasyfikowane według słów kluczowych. Poniższy 
wykres przedstawia wyzwania, które zostały 
zidentyfikowane przez więcej niż cztery wybrane 
wioski. Najczęstsze wyzwania w wybranych wsiach 
dotyczą:

• Wyludnienia, emigracji młodzieży;
• Braku usług: infrastruktury, transportu, edukacji, 

mieszkalnictwa i zdrowia.

Podobnie, kluczowe atuty zostały zidentyfikowane 
przez wybrane wsie w ich strategiach Inteligentnych 
wiosek. Zostały one również sklasyfikowane według 
słów kluczowych, a poniższy wykres przedstawia 
te kategorie, które zostały wskazane przez więcej 
niż cztery wioski. Za najważniejsze atuty uznano 
atrakcyjność i bogatą przyrodę, a następnie silną 
społeczność, dziedzictwo kulturowe i turystykę.
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Liczba wiosek Smart Rural 21, które zidentyfikowały konkretne atuty
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2.3 JAK MOŻNA SFINANSOWAĆ STRATEGIĘ INTELIGENTNEJ WIOSKI?
Pytanie „za milion dolarów, a może raczej za milion euro”, 
które zadaje sobie większość społeczności wiejskich. 

Jednym z głównych wyzwań jest to, że w chwili 
obecnej nie ma gwarancji, że miejscowości, które 
opracują strategie Inteligentnej wioski, będą miały 
większe szanse na skorzystanie z różnych rodzajów 
finansowania. Dlatego nie wiadomo jeszcze, jak 

dokładnie – tzn. 
poprzez jakie 
konkursy na projekty 
i inne mechanizmy 
– procesy te 
będą wspierane. 
Na podstawie 
wstępnej analizy 
wydaje się bardzo 
p r a w d o p o d o b n e , 
że w wielu krajach 
m e c h a n i z m 
LEADER będzie 
w y k o r z y s t y w a n y 
do wspierania 
rozwoju strategii 
I n t e l i g e n t n y c h 
wiosek i przyczyni 
się do realizacji 
niektórych z 
p l a n o w a n y c h 
i n t e l i g e n t n y c h 

działań. Jednakże, inne interwencje WPR mogą 
również zapewnić wsparcie dla Inteligentnych 
wiosek, jak również inne polityki i programy (w tym 
Interreg i inne programy finansowane z EFRR5 (np. dla 
lokalnego rozwoju terytorialnego oraz inwestycje w 
infrastrukturę), EFS6 (na rzecz włączenia społecznego) 
oraz EFMRA7 dla wsparcia rybackich LGD.

UE jest zaangażowana w tworzenie 
Inteligentnych wiosek i stale wyraża ten 
pogląd, a także naciska i prosi państwa 
członkowskie o podjęcie działań. 

Rzeczywiście, wokół Inteligentnych wiosek narasta 
zainteresowanie. Znajdujemy się w ekscytującej fazie 
eksperymentowania i pilotażu, i jest nadzieja, że ci, 
którzy są proaktywni w tworzeniu Inteligentnych 
wiosek, mogą być pierwszymi, którzy będą mogli 
„ustawić się w kolejce po zasłużone fundusze”. 

Kilka państw członkowskich rzeczywiście nie czeka na 
rozwój wypadków, ale przejmuje inicjatywę i zaczyna 
eksperymentować ze znaczącymi ramami wsparcia w 
swoich krajach.

Równocześnie UE w dużym stopniu przekazała 
państwom członkowskim „władzę” nad tworzeniem 
programów i wydatkowaniem funduszy – co daje 
większą elastyczność i nie ma jasnych zobowiązań ze 
strony Unii Europejskiej wobec państw członkowskich 
w zakresie tworzenia ram polityki wspierania 
Inteligentnych wiosek. Komisja Europejska, we 
współpracy z Parlamentem Europejskim, finansuje 
jednak kilka projektów pomocy technicznej w celu 
wsparcia wymiany doświadczeń i procesu planowania, 
przede wszystkim projekt pilotażowy dotyczący 
inteligentnych wiosek ekologiczno-społecznych 
(Pilot Project on Smart Eco-Social Villages), oraz 
projekty 1. projekt (Smart Rural 21) oraz 2. projekt 
(Smart Rural 27) działania przygotowawcze dotyczące 
inteligentnych obszarów wiejskich w XXI wieku.

Rozporządzenie w 
sprawie wspólnej 

polityki rolnej odnosi się do 
Inteligentnych wiosek jako 
do kluczowego narzędzia 
„wzmacniania społeczno-
gospodarczej struktury 
obszarów wiejskich” oraz 
„modernizacji rolnictwa i 
obszarów wiejskich poprzez 
wspieranie i dzielenie 
się wiedzą, innowacje i 
cyfryzację”. WPR zachęca 
również do współpracy 
w ramach Inteligentnych 
wiosek – i ma ją wspierać. 
(Motywy 32, 78 i 82 oraz 
art. 77 rozporządzenia w 
sprawie WPR).

W ramach projektu Smart Rural 21 zebrano 
informacje o tym, co dzieje się w każdym państwie 
członkowskim w zakresie polityki i ram wsparcia dla 
Inteligentnych wiosek. Możesz sprawdzić, co dzieje 
się w Twoim kraju na stronach krajowych projektu 
Smart Rural 21, które wskażą odpowiednie źródła 
finansowania i organizacje zajmujące się koncepcją 
Inteligentnych wiosek (o ile są one znane). W projekcie 
Smart Rural 21 przedstawiono także przykłady udanej 
polityki: ma to na celu zachęcenie decydentów do 
podjęcia działań. Odsłony dotyczące poszczególnych 
państw zawierają informacje dla społeczności na temat 
dostępnych źródeł finansowania we własnym kraju.

Projekt Smart Rural 27 będzie kontynuował 
aktualizację informacji na temat Inteligentnych 
wiosek w każdym państwie członkowskim. Informacje 
na temat wsparcia politycznego dla Inteligentnych 
wiosek są udostępniane za pośrednictwem Arkuszy 
informacyjnych dla państw członkowskich w 
ramach projektu Smart Rural. W celu zapewnienia 
lepszego planowania polityki i programowania 
zebrano odpowiednich interesariuszy oraz zostaną 
zorganizowane grupy zadaniowe.

5 EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
6 EFS - Europejski Fundusz Społeczny 
7 EFMRA - Europejski Fundusz Morski i Rybacki i Akwakultury

http://www.smartrural21.eu/
http://www.smartrural27.eu/
http://www.smartrural27.eu/
https://www.smartrural21.eu/countries/
https://www.smartrural21.eu/countries/
https://www.smartrural27.eu/policies/
https://www.smartrural27.eu/policies/
https://www.smartrural27.eu/policies/
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3. JAK WDROŻYĆ STRATEGIĘ I OPRACOWAĆ  
INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA?

Ta sekcja zawiera wskazówki dotyczące wdrażania 
strategii poprzez planowanie i realizację inteligentnych 
rozwiązań. Odpowiednie etapy programu Smart 
Rural 21 mogą również dostarczyć dalszych 

wskazówek dla tego procesu, w tym: (1) działania 
planistyczne; (2) szukanie rozwiązań; (3) wzniecanie 
działań; (4) finansowanie; (5) monitorowanie.

3.1 CZYM JEST INTELIGENTNE ROZWIĄZANIE?
Rozwiązania smart to innowacyjne i inspirujące 
działania (projekty/inicjatywy), dzięki którym 
można osiągnąć cele strategii Inteligentnej wioski. 
Znaczenie terminów „smart” i „innowacyjność” zostało 
już przedstawione powyżej (zob. rozdział 1.2).

Oczekuje się, że planowane i rzeczywiste działania 
w ramach strategii Inteligentnych wiosek będą w 
kreatywny, często nieszablonowy, sposób odpowiadać 
na wyzwania i możliwości XXI wieku. Istnieją dwa ważne 
wyzwania-szanse, którym poświęca się szczególną 
uwagę w celach strategicznych Komisji Europejskiej, 
a co za tym idzie również w Inteligentnych wioskach:
• Łączność i wykorzystanie technologii 

cyfrowych (związane z priorytetem UE „Europa 
gotowa na wyzwania ery cyfrowej”);

• Adaptacja do zmian klimatu (powiązana z 
priorytetem UE „Europejski Zielony Ład”).

Te kluczowe obszary znajdują się również w 
centrum Długoterminowej wizji obszarów wiejskich 
UE (połączone i odporne obszary wiejskie) wraz z 
„silniejszymi” i „lepiej prosperującymi” obszarami 
wiejskimi. 
Jak przedstawiono powyżej, innowacyjność i spryt 
zależne są od kontekstu i bardzo mocno zależą 
od poziomu rozwoju społeczności lokalnej. Jednak 

projekt Smart Rural 21 miał na celu dostarczenie 
inspiracji wszystkim społecznościom wiejskim poprzez 
bazę inteligentnych rozwiązań, która obejmuje 
wiele dziedzin tematycznych i podkreśla najbardziej 
innowacyjne aspekty inicjatyw realizowanych na 
poziomie społeczności lokalnych. Rozwiązania te 
można przenieść także na inne społeczności wiejskie. 
Ponadto wyniki a także kroki i procesy zastosowane do 
wdrożenia inteligentnych rozwiązań obsługiwanych w 
każdej z wybranych wiosek Smart Rural 21 są również 
dostępne w internecie dla każdego, kto chce odkryć 
inteligentne rozwiązania dla obszarów wiejskich.

WIĘCEJ INFORMACJI: OPRACOWANIE I WSPARCIE STRATEGII INTELIGENTNEJ

Szablon strategii Inteligentnej wioski, Smart Rural 21 (E40): szablon strategii, opis sposobu użycia szablonu 
i film instruktażowy, które zostały wykorzystane przez wioski uczestniczące w programie Smart Rural 21 do 
opracowania strategii

Strategie Inteligentnych wiosek, Smart Rural 21: zbiór strategii opracowanych przez wioski uczestniczące w 
programie Smart Rural 21

„Co się dzieje w moim kraju – strony krajowe Smart Rural 21: opis, w jaki sposób różne polityki (zarówno Wspólna 
Polityka Rolna, jak i inne) i organizacje wspierają obecnie inicjatywy podobne do programu Smart Villages w 
każdym państwie członkowskim UE

Mapa drogowa Smart Rural 21: praktyczne narzędzia do opracowania strategii

Polityki dotyczące Inteligentnych wiosek: informacje na temat różnych ram i narzędzi politycznych na poziomie 
europejskim i krajowym/regionalnym

Finansowanie inteligentnych wiosek poprzez crowdfunding, prezentacja na konferencji 2. Akademia 
Inteligentnej wioski w ramach projektu Smart Rural 21

Komisja Europejska zainicjowała Długotermi-
nową wizję obszarów wiejskich UE w 2021 r., Określa 
ona cztery kluczowe obszary tematyczne inter-
wencji określone hasłami, wieś: silniejsza, zintegrow-
ana, odporna, dostatnia. Są to kluczowe dziedziny 
priorytetowe, w których mogą wzmacniać również 
Inteligentne wioski.

https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/planning-actions/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/planning-actions/
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions-old/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/financing/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/monitoring/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/villages/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-toolbox/smart-village-strategy-template/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/smart-village-strategy/
https://www.smartrural21.eu/countries/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural27.eu/policies/
https://www.smartrural21.eu/wp-content/uploads/15.-Mauricio-OBrien_plenary_European-Crowdfunding-Network.pdf
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
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3.2 JAK ZNALEŹĆ ODPOWIEDNIE INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA?

Inteligentne wioski mogą obejmować szeroki zakres 
tematów i zagadnień. Właściwe rozwiązania muszą 
być dostosowane do specyficznego kontekstu 
każdej społeczności wiejskiej i mogą obejmować 
szeroki wachlarz tematów i zagadnień. Dla ilustracji, 
na poniższym wykresie przedstawiono kluczowe 
obszary tematyczne wskazane przez wybrane wioski 
uczestniczące w programie Smart Rural 21.

Chociaż wioski wdrażają różnorodne inteligentne 
rozwiązania, zidentyfikowano pewne podobieństwa 
i „gorące tematy” dotyczące inteligentnych działań 
w wybranych wioskach objętych programem Smart 
Rural 21.

Czy możesz zidentyfikować któryś z 
tych tematów jako istotny dla Twojej 
wsi? Dlaczego nie sprawdzisz stron 
internetowych wiosek uczestniczących w 

projekcie Smart Rural 21 (w tym filmów i prezentacji) 
i nie skontaktujesz się z nimi bezpośrednio?

Wioska na emeryturę i (e)opieka 
Czy rozwiązaniem jest technologia cyfrowa?
Opieka nad osobami starszymi to powszechne 
wyzwanie, zwłaszcza jeśli chodzi o wykorzystanie 
inteligentnych rozwiązań oferowanych przez 
technologie cyfrowe, e-opiekę. Pojawiają się pytania, 
czy warto inwestować w technologie cyfrowe oraz jakie 
inwestycje i potencjał ludzki należy rozwijać, aby usługi 
były skuteczne i trwałe. Kluczowy temat w projektach 
Dingle (IE), Penela-Cumeeira (PT), Sollstedt (DE)

Młodzi ludzie: Jak ich angażować?
Zaangażowanie młodzieży w działania lokalne, 
zwłaszcza nastolatków było wyzwaniem w wielu 
społecznościach wiejskich, w tym znalezienie 
odpowiednich rodzajów działań uspołeczniających 
oraz podnoszenie umiejętności i kompetencji. 
Kluczowy temat w projektach Mukarov (CZ), Alsunga 
(LV), Ansó (ES)
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Odsetek wiosek Smart Rural 21 z 
tematycznie ukierunkowanymi strategiami

Fotografia: Dominik Lange

Fotografia: Arno Senoner

https://www.smartrural21.eu/villages/dingle_ie/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
https://www.smartrural21.eu/villages/sollstedt_de/
https://www.smartrural21.eu/villages/mukarov_cz/
https://www.smartrural21.eu/villages/alsunga_lv/
https://www.smartrural21.eu/villages/alsunga_lv/
https://www.smartrural21.eu/villages/anso_es/
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Technologie cyfrowe: Jak korzystać z nich dla 
poprawy lokalnych usług?
Narzędzia, platformy i aplikacje do zarządzania 
danymi i informacjami są najczęściej opracowywane 
w celu lepszego służenia społeczności wiejskiej, a 
także osobom odwiedzającym, oraz poprawy jakości 
usług (w tym turystycznych) i integrowania lokalnych 
mieszkańców (innowacje społeczne). Kluczowy temat 
w projektach Torup (DK), Profondeville (BE-Walonia), 
Penela-Ferraria De São João (PT), Kythera (EL), 
Alsunga (LV)

Odbudowa starych budynków: W jakim celu i jak 
sprawić, aby stały się opłacalne
Budynek starej szkoły na potrzeby lokalnego 
gospodarstwa i biznesu 
Stary młyn – lokalny biznes i centrum społeczności 
Stare piwnice na kwatery dla turystów 
Eko-budynek jako lokalne centrum rolnicze i 
przestrzeń społeczna

Planowanie krajobrazu i odbudowa starych 
budynków: Jak zachować architekturalne, 
kulturowe i naturalne środowisko?
(Od)budowa (starych) budynków i planowanie 
krajobrazu były kluczowymi tematami w kilku 
wybranych wioskach programu Smart Rural 21. 
Główne cele to: (1) wykorzystanie starych budynków 
lub dostępnych działek z korzyścią dla społeczności 
lokalnej; (2) znalezienie zrównoważonych (przyjaznych 
dla środowiska) rozwiązań dostosowanych do 
lokalnych warunków środowiskowych; oraz (3) 
rozwijanie zrównoważonej finansowo działalności 
gospodarczej. Kluczowy temat w projektach Ansó (ES), 
Sentviska Gora Plateau (SI), Tomaszyn (PL), Uppony 
(HU), Raudanmaa (FI), Virtsu (EE)

Zrównoważone/regeneracyjne rolnictwo: Jak 
chronić środowisko za pomocą nowych metod i 
technologii w rolnictwie?

Nowe technologie (w tym inteligentne rolnictwo) 
i metody dla bardziej odpornej społeczności i 
środowiska (w tym rolnictwo regeneracyjne) stanowią 
jeden z głównych tematów programu Inteligentnych 
wiosek, zgodnie z celami Zielonego Ładu UE. Kluczowy 
temat w projektach: Tomaszyn (PL), Kythera (EL), 
Babina Greda (HR)

Fotografia: Myriam Jessier

Fotografia: Vidar Nordli-Mathisen

Fotografia: Canva

Fotografia: Canva

https://www.smartrural21.eu/villages/torup_dk/
https://www.smartrural21.eu/villages/profondeville_be/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/alsunga_lv/
https://www.smartrural21.eu/villages/anso_es/
https://www.smartrural21.eu/villages/sentviska_gora_si/
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/uppony_hu/
https://www.smartrural21.eu/villages/uppony_hu/
https://www.smartrural21.eu/villages/raudanmaa_fi/
https://www.smartrural21.eu/villages/virtsu_ee/
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/babina_greda_hr/
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Energia odnawialna i lokalne społeczności 
energetyczne: Jak osiągnąć niezależność 
energetyczną?
Energia odnawialna, ze szczególnym uwzględnieniem 
lokalnych społeczności. W przypadku Stanzu (AT) 
metoda ta jest również połączona z lokalną gospodarką 
oraz lokalną walutą i systemem tokenów i technologią 
blockchain. Kluczowy temat w projekcie: Stanz im 
Mürztal (AT)

Inteligentne rozwiązania w zakresie mobilności: 
Jak zapewnić transport na odległych obszarach 
wiejskich?
Inteligentne rozwiązania w zakresie mobilności 
na odległych i górskich obszarach wiejskich, w tym 
samochody elektryczne i system car-sharing, mogą 
stanowić szczególne wsparcie dla odizolowanych lub 
oddalonych społeczności. Kluczowy temat w projekcie: 
Ostana (IT)

Tematy te są w pełni zgodne z czterema proponowanymi 
obszarami działania Długoterminowej Wizji Obszarów 
Wiejskich, dotyczącymi:

1. Silniejsze obszary wiejskie: w odniesieniu 
do przykładów dotyczących opieki nad osobami 
starszymi, zaangażowania młodych ludzi oraz 
wykorzystania danych i platform danych do poprawy 
usług lokalnych (większość wiosek Smart Rural 21);

2. Odporne obszary wiejskie: w odniesieniu 
do zrównoważonego planowania krajobrazu 
i budownictwa, rolnictwa regeneracyjnego, 
społeczności korzystającej z energii odnawialnej 
(Stanz, AT; Tomaszyn, PL; Penela, PT; Kythera, EL);

3. Połączone obszary wiejskie: w odniesieniu 
do inteligentnej mobilności i technologii 
cyfrowych (np. Profondeville, BE-Walonia i 
łączność szerokopasmowa w Raudanmaa, FI).

4. Dobrobyt obszarów wiejskich: w odniesieniu do 
przedsiębiorstw wiejskich jest to temat przekrojowy, 
obejmujący zrównoważone przedsiębiorstwa rolne 
(Tomaszyn, PL; Kythera, EL; Babina Greda, HR), 
turystyka (n.p. w Kythera, EL) i biznes na obszarach 
wiejskich (n.p. w Torup, DK oraz Raudanmaa, FI).

Znalezienie właściwego innowacyjnego 
rozwiązania, które pozwoli sprostać konkretnemu 
wyzwaniu lub wykorzystać nową szansę, może 
wymagać wielu poszukiwań i eksperymentów. 
Istnieje kilka dróg do znalezienia rozwiązań: 

•	 Specjalistyczna wiedza fachowa jest prawie na 
pewno potrzebna. Choć społeczność lokalna jest często 

głównym źródłem innowacji, to nie zawsze można 
znaleźć na miejscu odpowiednią wiedzę fachową. 
Doświadczenie projektu Smart Rural 21 pokazało, że 
aby zrealizować swoje pomysły, wioski często musiały 
sprowadzać specjalistyczną wiedzę z zewnątrz. 
Ekspertyza zewnętrzna może także służyć jako 
„otwieracz oczu”, zachęcając społeczności wiejskie do 
rozważenia rozwiązań, o których wcześniej nie myślały.  
W tym kontekście korzystne może być utworzenie 
partnerstwa publiczno - prywatno - badawczo - 
społecznego (jest to często określane jako model 
„poczwórnej helisy” i zostało już z powodzeniem 
zastosowane na niektórych obszarach wiejskich8). 
Na przykład, Babina Greda (HR) oraz Kythera 
(EL) ściśle współpracują z uniwersytetami, aby 
zapewnić lokalnym rolnikom know-how dotyczące 
nowoczesnych i zrównoważonych technologii 
produkcji (w tym rolnictwa precyzyjnego). 
Profondeville (BE-Walonia) ma na celu zapewnienie 
pracownikom lokalnych władz publicznych 
odpowiednich umiejętności w zakresie identyfikacji 
i wykorzystania lokalnych danych (big-data) dzięki 
zaangażowaniu wspierających ich specjalistów.

Projekty Smart Rural 21 uzyskują potrzebną 
im wiedzę specjalistyczną za pośrednictwem 
wyspecjalizowanych doradców wiejskich, lokalnych 
organizacji specjalistycznych (np. lokalnych 
uniwersytetów, organizacji pozarządowych itp.), 
instytucji lokalnych lub organów specjalistycznych, 
miejscowych fachowców z różnych dziedzin, iwiedzy 
oraz ekspertów zewnętrznych.

8 Zobacz na przykład SECAD (Irlandia)

Fotografia: Canva

Fotografia: Canva

https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://www.smartrural21.eu/villages/ostana_it/
https://www.smartrural21.eu/villages/
https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/profondeville_be/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=542&v=5QbY5AyLDqo&feature=emb_logo
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/babina_greda_hr/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=T1frEstVp30&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=542&v=5QbY5AyLDqo&feature=emb_logo
https://www.smartrural21.eu/villages/babina_greda_hr/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/profondeville_be/
https://www.euracademy.org/wp-content/uploads/2021/03/Enabling-Social-Innovation_Ryan-Howard-SECAD-Partnership.pdf
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•	 Baza danych inteligentnych rozwiązań może 
być przydatna w poszukiwaniu inspiracji i pomysłów 
z innych miejscowości. Istnieje wiele różnych baz 
danych, takich jak baza projektów Europejskiej Sieci na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (w tym przykłady 
zebrane w ramach Tematycznej pracy Europejskiej 

Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich nad 
Inteligentnymi wioskami), lub baza danych EIP 
(Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego) – AGRI 
baza danych projektów grup operacyjnych. Projekt 
Smart Rural 21 opracował własną bazę danych, która 
dostarcza szczegółowych i praktycznych informacji o 
inspirujących rozwiązaniach, które zostały wdrożone 
w kontekście społeczności wiejskich. Bazę danych 
można przeszukiwać według tematycznych słów 
kluczowych.

Unikaj uzależnienia od schematu, tzn. staraj 
się znaleźć nieszablonowe rozwiązania, 
bądź otwarty i szukaj nowych pomysłów.

Powyżej znajduje się obraz bazy danych inteligentnych rozwiązań projektu Smart Rural 21

• Spotkania i wymiana doświadczeń między 
wioskami, zarówno online, jak i twarzą w twarz, 
przynosi społecznościom wiejskim najwięcej 
korzyści. Istnieje wiele sposobów na nawiązanie 
kontaktu z innymi. Możesz nawiązać bezpośrednie 
kontakty z wioskami zidentyfikowanymi za pomocą 
baz danych lub w inny sposób. Projekt Smart Rural 21 
w dużej mierze promował wymianę między wioskami 
poprzez poranne sesje kawiarniane, podczas których 
jedna z wiosek prezentowała swoje innowacyjne 
podejście, a inni mogli nieformalnie (przy kawie) 
zadawać pytania i omawiać konkretne inicjatywy. 

Dodatkowo, dzięki wsparciu projektu, umożliwiono 
wioskom wzajemne odwiedzanie się, przy wizyty 
dwustronne organizowane równolegle z regionalnymi 
warsztatami Smart Rural lub jako samodzielne 
wydarzenia. Akademia Inteligentnej wioski 
koncentrowała się na potrzebach tematycznych 
wsi. Możesz sprawdzić linki i poznać inspirujące 
rozwiązania dla wsi. Sieci społecznościowe mogą 
również pomóc w nawiązywaniu kontaktów z innymi 
wioskami (w tym sieci skupione na wsiach, takie jak 
Sieć Inteligentnych wiosek).

https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/projects-initiatives_en
https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/projects-initiatives_en
https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/projects-initiatives_en
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-projects
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-cafe/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://www.smart-village-network.eu/
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Niestety, brak znajomości języka jest nadal 
problemem, gdy społeczność planuje 
nawiązać kontakty z innymi społecznościami 
na poziomie międzynarodowym. Bardzo 

ważne jest, aby ktoś z Twojej społeczności mówił 
po angielsku, jeśli chcesz nawiązać kontakt z 
innymi społecznościami w Europie i poza nią.

3.3 JAK ZAANGAŻOWAĆ LOKALNĄ LUDNOŚĆ W  
PLANOWANIE I WDRAŻANIE ROZWIĄZAŃ?

Zaangażowanie członków społeczności 
w planowanie i wdrażanie strategii jest 
ważne nie tylko dlatego, że „podejście 
partycypacyjne” jest kluczowym 

elementem podejścia Inteligentnych wiosek, ale 
przede wszystkim dlatego, że bez zaangażowania w 
strategię i „uznania jej za własną” przez mieszkańców 
– prawie na pewno nie uda się jej później zrealizować.
Zaangażowanie interesariuszy jest często trudnym 
procesem, zwłaszcza w większych społecznościach 
i na obszarach, które charakteryzują się skrajnym 
wyludnieniem lub gdzie potencjał ludzki społeczności 
jest bardzo niski.
Nie ma jednej recepty na to, w jaki sposób można 
zaangażować interesariuszy w społeczności lokalnej, 
ponieważ zależy to w dużej mierze od profilu i poziomu 
aktywności członków społeczności, lokalnego 
przywództwa i innych czynników.
Doświadczeni liderzy sugerują, że w celu 
zmotywowania członków społeczności lokalnej 
ważne jest, aby pomysły pochodzące od 
członków społeczności były wysłuchiwane, 
podejmowane i wspierane. Zlecane zadania – 
zwłaszcza jeśli jest to praca wolontariacka, powinny 
być konkretne i namacalne (tzn. można zobaczyć 
punkt początkowy, końcowy i rezultaty), a (drobne) 
nagrody czy wyrazyuznania,  są przyznawane tym, 
którzy inwestują w pracę na rzecz społeczności.
Szczegółowe narzędzia dotyczące angażowania 
członków społeczności są dostępne w dokumencie 
Mapy Drogowej Smart Rural 21.

Naprawdę udane społeczności to te, które 
mają wizję, przywództwo i poświęcenie 
co najmniej kilku zaangażowanych osób 
w wiosce. Na początku nie musi to być 

koniecznie duża liczba osób. Nawet jeden lub dwóch 
mieszkańców (w niektórych przypadkach nazywanych 

plastycznie „drożdżami”) może zacząć wprowadzać 
zmiany, jeśli nie robią tego tylko dla pieniędzy, ale z 
powodu „przekonań” i wizji. Na początku procesu 
musi być przynajmniej jedna lub dwie osoby o 
odpowiednim zainteresowaniu, umiejętnościach, 
zaangażowaniu i możliwościach. Bez przywództwa, 
poczucia odpowiedzialności i wizji nie jest możliwe 
rozpoczęcie podróży w kierunku Inteligentnych wiosek. 
Niekoniecznie formalna struktura zarządzania – 
np. burmistrz i jego zespół – może zainicjować lub 
poprowadzić proces tworzenia strategii Inteligentnej 
wioski. W rzeczywistości struktura zarządzania 
Inteligentnymi wioskami w kontekście projektu Smart 
Rural 21 jest bardzo zróżnicowana.

Nadzieję dla społeczności wiejskich 
daje fakt, że nie istnieje formalny 
system instytucjonalny ani finansowy, 
ale istnieje silne zaangażowanie ze 

strony szczebla europejskiego i niektórych państw 
członkowskich we wspieranie Inteligentnych wiosek 
za pośrednictwem wielu źródeł finansowania. 
Finansowanie innowacyjnych rozwiązań w kontekście 
lokalnego rozwoju obszarów wiejskich z perspektywy 
terytorialnej odbywa się jak dotąd, prawie wyłącznie, 
za pośrednictwem programu LEADER/RLKS. LEADER/
RLKS z pewnością pozostanie kluczowym źródłem 
finansowania Inteligentnych wiosek. Jednak LEADER/
RLKS ma stosunkowo niewielki udział w funduszach 
na rozwój obszarów wiejskich, dlatego potrzebujemy 

Większość wiosek objętych programem Smart 
Rural 21 uznała proces angażowania interesariuszy 
podczas opracowywania strategii za „nieco trudny” 
(dane na podstawie 12 respondentów badania).
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Nieco trudne Bardzo trudne Niezbyt trudne Wcale nie był
wyzwaniem

Jak duże wyzwanie stanowił dla Ciebie proces 
angażowania interesariuszy/partycypacyjny podczas 

opracowywania strategii Inteligentnej wioski?

„Często ludzie przyjeżdżają do naszej wioski i 
mówią, że chcieliby zrealizować jakiś projekt, 
a my oczywiście przyjmujemy wszystkich z 
entuzjazmem. Ale potem to już ci ludzie muszą 
to zrobić. Zdarza się, że 50 osób mówi, że chce 
coś zrobić w Ostanie, ale wraca tylko jedna. 
Wtedy zaczynamy się zastanawiać, czy jest dla 
nich jakaś przestrzeń lub jakaś możliwość. W ten 
sposób tworzymy wiele działań”. 

Enrica Alberti, Wioska Ostana, Smart Café

https://www.smartrural21.eu/roadmap/


18

Zaangażowanie młodzieży wymaga 
szczególnej uwagi, potrzebna jest kreatywność i 
odpowiedni animatorzy. Zaangażowanie młodzieży 
było kluczowym tematem w wielu wybranych 
wioskach programu Smart Rural 21. W wiosce Mukarov 
(CZ), głównym problemem było to, jak zaangażować 
młodsze pokolenie we wspólne działania: założono 
klub młodzieżowy (Hangout4Teens), którego 

animatorem jest student uniwersytetu mieszkający 
w wiosce. W wiosce Alsunga (LV), głównym 
celem było zaangażowanie młodzieży i poprawa 
jej umiejętności cyfrowych i programistycznych 
(wirtualna rzeczywistość). Ansó (ES) oferuje dobrą 
praktykę zaangażowania dzieci w konsultacje 
ze starszymi ludźmi na temat przyszłości wioski.

WSKAZÓWKI I PORADY: OD CZEGOŚ TRZEBA ZACZĄĆ

Nawet w projekcie Smart Rural 21 widzieliśmy bardziej 
i mniej udane przypadki społeczności wiejskich, jeśli 
chodzi o umiejętność „pozyskania społeczności” dla 
działalności w ramach Inteligentnej wioski. Uważamy, 
że celem projektu nie jest przede wszystkim 
„pokazanie” wiosek, ale zrozumienie rzeczywistej 
dynamiki społeczności wiejskiej i ułatwienie 
podjęcia decyzji, co się sprawdza, a co nie. W tym 
kontekście dopuszczalne są także porażki. Nie dajcie 
się zwieść („nie wszystko, co się świeci, jest złotem”) i 
szukajcie prawdziwej wartości. 
Jednocześnie zawsze trzeba brać pod uwagę 
możliwości danej społeczności. W ramach projektu 

pracowaliśmy z inspirującymi społecznościami 
kierowanymi przez jedną lub bardzo niewiele 
zaangażowanych osób w bardzo zacofanych 
obszarach, gdzie w zasadzie nie ma społeczności, 
którą można by zaangażować. Jeśli masz pomysł i 
wizję, nie bój się, od czegoś trzeba zacząć.

Nie jest „porażką”, gdy jedna lub kilka osób 
inicjuje proces, porażką jest brak autentycznego 
zaangażowania i wizji ze strony osoby (osób), które 
prowadzą, lub raczej dominują – proces, gdzie 
osobisty interes przeważa nad pomysłami i wizją 
lokalnej społeczności.

Projekt Smart 
Rural 21 zapewnił 
specjalistyczne 
wsparcie niektórym 
społecznościom wiejskim w 
identyfikowaniu i ubieganiu 
się o fundusze (takim jak 
Ansó w Hiszpanii, Ostana we 
Włoszech i Stanz im Mürztal 
w Austrii). Aby dowiedzieć się 
więcej o doświadczeniach tych 
miejscowości, odwiedź ich 
strony internetowe i zapoznaj 
się z mapą drogową.

więcej funduszy i zaangażowanych decydentów, aby 
wprowadzać innowacje w lokalnych społecznościach 
wiejskich. Inicjatywy podejmowane w zakresie 
Inteligentnych wiosek mogą otworzyć nowe drzwi, 
trzeba tylko pukać.

Na pewno trudno jest poruszać się w gąszczu 
unijnych funduszy, programów, interwencji i 
zaproszeń do składania wniosków, zwłaszcza 
dla społeczności wiejskiej o ograniczonych 

zasobach. Wiele społeczności wiejskich przeżywa 
rozczarowanie, gdy nie udaje im się zrealizować 
wnioskowanych projektów, które zwykle wymagają 
dużego nakładu energii i środków, także z powodu 
rygorystycznych wymogów administracyjnych. W 
rezultacie wiele z nich po prostu rezygnuje, myśląc, że 
mają ważniejsze „prawdziwe rzeczy” do zrobienia, i być 
może mają rację. 
Z a a n ga ż o w a n i e 
się w projekty 
f i n a n s o w a n e 
przez UE nie 
zawsze jest łatwe, 
a społeczności 
wiejskie mogą 
p o t r z e b o w a ć 
specjalistycznego 
wsparcia i 
doradztwa, aby 
z i d e n t y f i k o w a ć 
właściwe konkursy, 
złożyć wniosek o 

dofinansowanie i spełnić wymogi formalne. Trudno 
powiedzieć, czy inwestycja się opłaci, ale warto 
spróbować, ponieważ istnieje wiele możliwości 
uzyskania dofinansowania. Podobnie jak inne 
rzeczy, przygotowanie właściwego wniosku jest 
także umiejętnością, której można się nauczyć 
przy pewnym wsparciu – zwłaszcza jeśli ma się w 
głowie właściwe pomysły i odpowiednią motywację.

Oprócz finansowania publicznego, społeczności 
wiejskie muszą często „brać swoją przyszłość we 
własne ręce” – zwłaszcza te najbardziej aktywne 
– muszą i często rozważają alternatywne źródła 
finansowania. Między innymi można rozważyć 
finansowanie prywatne – zrównoważone modele 
biznesowe – organizacje pozarządowe/fundacje, 
crowdfunding, a także instrumenty finansowe UE.

2. Akademia 
Inteligentnych wiosek 
(drugi dzień) skupiła się w 
szczególności na dostępie do 
różnych źródeł – zwłaszcza 
planowaniu programów 
crowdfundingowych – dla 
społeczności wiejskich.

https://www.smartrural21.eu/villages/mukarov_cz/
https://www.smartrural21.eu/villages/mukarov_cz/
https://www.smartrural21.eu/villages/alsunga_lv/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-toolbox/childhoods-power-for-community/
https://www.smartrural21.eu/villages/anso_es/
https://www.smartrural21.eu/villages/ostana_it/
https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
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W ramach projektu Smart Rural 27 przeprowadzono 
analizę (wrzesień 2021) obejmującą dużą 
próbę inicjatyw społeczności wiejskich, aby 
zrozumieć, w jakim stopniu fundusze unijne (i 
inne) są dostępne dla społeczności wiejskich. 

Analiza wykazała, że większość rozwiązań jest 
wdrażana z funduszy lokalnych/rządowych, 
prywatnych lub krajowych. Spośród funduszy unijnych 

społeczności lokalne miały dostęp niemal wyłącznie 
do Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w ich 
ramach do LEADER/RLKS. Wskazuje to na potencjalne 
wyzwania w dostępie do różnych funduszy unijnych 
na poziomie lokalnych społeczności wiejskich.
Źródło: Prezentacja Ediny Ocsko, koordynatorki projektu 
Smart Rural 27

W ramach projektu Smart Rural 21 
zidentyfikowano sześć modeli zarządzania, 
analizując proces tworzenia Inteligentnych wiosek 
w społecznościach wiejskich uczestniczących w 
projekcie. Każdy z tych modeli ma swoje „wady i 
zalety”. Sześć modeli przedstawia się następująco:

• Model 1A: Stosunkowo dominująca pozycja 
wybranego wójta/ zastępcy i jego zespołu

• Model 1B: Wybieralni wójtowie/zastępcy i silne 
zaangażowanie społeczności lokalnej

• Model 2A: Silny (niewybieralny) lokalny lider(-rzy)/
przywódca(-y) o dominującej pozycji

• Model 2B: Silny (niewybieralny) lokalny lider(-
rzy)/postacie wiodące i silna współpraca ze 
społecznością lokalną

• Model 2C: Lokalny profesjonalista/jednostka lub 
specjalistyczna organizacja kierująca procesem

• Sposób 3: Samoorganizujące się lokalne ciała 
zarządzające złożone z miejscowej ludności

Wioski należące do inicjatywy Smart 
Rural  21 zostały zaklasyfikowane do 
różnych modeli przedstawionych poniżej.  
Do którego modelu zalicza się Twoja społeczność 
wiejska?
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WSKAZÓWKI I PORADY: FINANSOWANIE INTELIGENTNYCH ROZWIĄZAŃ

	Odnalezienie drogi w gąszczu różnych 
publicznych naborów wniosków o 
dofinansowanie, zrozumienie warunków i 
złożenie wniosku jest bardzo obciążające. 
Informacje o polityce na stronie internetowej 
projektu Smart Rural 21 mogą stanowić dobry 
punkt wyjścia do identyfikacji potencjalnych 
źródeł finansowania. Musisz rozważyć, czy chcesz 
wejść na tę drogę, a jeśli tak, możesz w tym celu 
potrzebować specjalistycznej porady.

	Korzystanie z funduszy publicznych i konkursów 
nie musi być jedynym sposobem na zdobycie 
finansowania, można pomyśleć o innych 
alternatywach, zwłaszcza o zrównoważonych 
modelach biznesowych i crowdfundingu.

	Najbardziej udane / „najsprytniejsze” 
społeczności wiejskie to niekoniecznie te, 
które odnoszą największe sukcesy w ubieganiu 
się o fundusze.  Niektóre społeczności rozwijają 
umiejętności skutecznego aplikowania o 
fundusze, ale istnieje też niebezpieczeństwo, 
że staną się zbytnio uzależnione od możliwości 
finansowania, a nie mądre strategiczne.

	Społeczności wiejskie mogą działać proaktywnie, 
aby zidentyfikować zasoby najbardziej 
odpowiednie dla ich własnych celów (a nie na 
podstawie tego, co jest dostępne). Dobrym 
punktem wyjścia jest zastanowienie się 
nad synergią między celami lokalnymi a 
celami wyższego rzędu (np. wyznaczonymi 
przez Lokalne Strategie Rozwoju LEADER lub 
programy i polityki regionalne).

	Oprócz krajowych programów finansowania 
istnieją również możliwości realizacji 
projektów transgranicznych/narodowych, w 
tym współpraca międzynarodowa LEADER, 
Interreg, Europa dla Obywateli, Erasmus+ oraz 
zaproszenia do składania wniosków w ramach 
programu Horyzont Europa.

	Oprócz inicjatywy Smart Rural 21, inne inicjatywy 
europejskie również wspierają wsie i pomagają 
rozwijać strategie Inteligentnych wiosek 
oraz inicjatywy poprzez bardziej sprzyjające 
środowisko. Zainteresowane strony mogą, 
między innym, śledzić rozwój projektu Smart 
Rural 27.

WIĘCEJ INFORMACJI: INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA I FINANSOWANIE

Mapa drogowa Smart Rural 21: praktyczne narzędzia do realizacji strategii
Baza danych projektu Smart Rural 21: inteligentne rozwiązania wraz ze szczegółami wdrożenia
Profile wiosek i rozwiązania Smart Rural 21: szczegółowe informacje o inteligentnych działaniach realizowanych 
przez daną wioskę

4. PODSUMOWANIE
W tym krótkim poradniku staraliśmy się podzielić 
z Państwem esencją doświadczeń zgromadzonych 
w ramach projektu Smart Rural 21 podczas pracy ze 
społecznościami wiejskimi w całej Europie w latach 
2020 i 2021. Zawarte w nim wiadomości i zasoby są 
jedynie punktami wyjścia do podróży, którą każda 
społeczność wiejska musi odbyć samodzielnie. 
Ciężka praca spoczywa na Was, którzy żyjecie w 
społecznościach wiejskich stojących przed tak 
wieloma wyzwaniami, ale miejmy nadzieję, że także 
przed wieloma nowymi możliwościami. 

Koncepcja Inteligentnych wiosek ma na celu 
zapewnienie wsparcia w tej podróży. Nie jest to jeszcze 
w pełni rozwinięta koncepcja. Podobnie jak inteligentne 
i innowacyjne rozwiązania w społecznościach 
wiejskich, sama koncepcja Inteligentnych wiosek jest 
eksperymentem. To, czy zakończy się sukcesem, czy 

też będzie tylko straconą próbą i pustym sloganem, 
zależy także od nas wszystkich. W tej podróży nie jesteś 
zdany tylko na siebie. Kilka państw członkowskich 
aktywnie wspiera koncepcję Inteligentnych wiosek 
w okresie programowania w latach 2021–2027, a 
Komisja Europejska również nadal udziela wsparcia, 
w tym w ramach 2. Działania przygotowawczego 
dla inteligentnych obszarów wiejskich w XXI wieku 
(projekt Smart Rural 27). Wejdź na pokład i połącz się 
z innymi wioskami, 
aby dzielić się 
doświadczeniem.

„Jedynym sposobem przeka-
zywania informacji są emoc-
je, a to jest bardzo ważne. 
Emocje i pasja to uczucia 
pokrewne” 

Fritz Pichler,  
Burmistrz Stanz.

http://www.smartrural27.eu/
http://www.smartrural27.eu/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/villages/
http://www.smartrural27.eu/
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