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PREFAȚĂ

Dacă faceți parte dintr-o comunitate rurală care aspiră să devină „inteligentă” sau dacă sprijiniți 
comunitățile rurale să devină inteligente, atunci acest ghid vă este destinat. Acest ghid este destinat, de 
asemenea, persoanelor care doresc să înțeleagă conceptul de Sate inteligente: ce se înțelege prin „sat” 
și ce se înțelege prin „inteligent”. Ghidul este rezultatul a doi ani de muncă intensă în comunitățile rurale 
din Europa, în cadrul proiectului Acțiune pregătitoare privind zonele rurale inteligente în secolul XXI (Smart 
Rural 21)1. Proiectul și-a propus să sprijine comunitățile rurale din Europa cu privire la dezvoltarea și punerea 
în aplicare, într-un mod experimental, a strategiilor privind satele inteligente și să formuleze concluzii și 
recomandări la finalul procesului. Au fost alese douăzeci și una de comunități rurale europene - cu 
caracteristici diferite - care vor beneficia de sprijin privind dezvoltarea și implementarea strategiei lor prin 
proiectul Smart Rural 21. Datorită interesului mare din partea comunităților rurale care au dorit să participe, 
proiectul a implicat, de asemenea, peste 100 de alte comunități rurale (numite sate Come Along! - Haideți și 
voi!), prin diferite schimburi între sate și prin acțiuni de consolidare a capacităților.

Atât proiectul, cât și ghidul au avut la bază același principiu director: sunt destinate comunităților 
rurale. Smart Rural 21 a lucrat de la început cu comunitățile și s-a concentrat pe nevoile acestora, de la 
dezvoltarea strategiei până la implementarea soluțiilor inteligente. Acest ghid se bazează pe experiența 
lucrului cu comunitățile, pe feedbackul, provocările și realizările acestora de-a lungul timpului. Cu ajutorul 
ghidului împărtășim experiența acumulată în cardul proiectului și o facem accesibilă unui public larg și 
interesat pentru ca și acesta să beneficieze cât mai mult posibil de pe urma procesului.

Acest ghid nu își propune să ofere un set complet de instrumente necesare pentru a porni în călătoria 
care are ca scop transformare într-un „sat inteligent”, ci mai degrabă își propune să ofere cadrul necesar, 
să evidențieze lecțiile principale și să identifice cu acuratețe sursele și resursele adecvate, pentru 
comunitățile interesate. Dacă doriți să începeți propria călătorie spre a deveni un Sat inteligent, va trebui 
să căutați mai îmtâi resursele disponibile și să adaptați setul de instrumente la propriile nevoi. Sperăm ca 
ghidul să vă ofere primii pași în călătoria dvs.!

Edina Ocsko (coordonator de proiect), în numele echipei Smart Rural 21

1 Un proiect care se întinde pe parcursul a 2 ani și jumătate și care este finanțat de Comisia Europeană (DG AGRI) și este gestionat de 
E40 Group
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1. CE ESTE UN SAT INTELIGENT?
Deși în ultimul deceniu au apărut multe sate 
inteligente, conceptul în sine de Sate Inteligente este 
unul relativ nou, care a fost formulat „oficial”, pentru 
prima dată, de către Comisia Europeană, prin Planul 
de acțiune al UE pentru Sate Inteligente  elaborat în 
2017, la cererea Parlamentului European. În același an, 
Punctul de Contact al Rețelei Europene de Dezvoltare 
Rurală (REDR) a lansat Grupul de Lucru Tematic 
privind Satele Inteligente, pentru a facilita schimbul 

de informații între părțile interesate cu privire la noul 
concept. Între 2018 și 2019, Comisia Europeană a lansat 
Proiectul-pilot privind satele eco-sociale inteligente, 
cu scopul de a oferi o definiție cuprinzătoare Satelor 
Inteligente, precum și de a identifica bunele practici 
și studiile de caz. Este important de menționat faptul 
că fiecare stat membru poate avea propria definiție a 
satelor inteligente, adaptată contextului național.2

Definiția Satelor inteligente (așa cum este 
descrisă în Proiectul-pilot privind Satele eco-

sociale inteligente) prevede că: Satele inteligente 
sunt comunități din zonele rurale care dezvoltă 
soluții inteligente pentru a face față provocărilor 
din contextul lor local. Acestea se bazează pe 
oportunitățile și pe punctele forte existente la nivel 
local pentru a se angaja într-un proces de dezvoltare 
durabilă a teritoriilor lor. Satele inteligente se bazează 
pe o abordare participativă pentru a-și dezvolta și 

implementa strategiile de îmbunătățire a condițiilor 
economice, sociale și de mediu, în special prin 
promovarea inovării și prin mobilizarea soluțiilor 
oferite de tehnologiile digitale. Satele inteligente 
beneficiază de pe urma cooperării și colaborării cu 
alte comunități și actori din zonele rurale și urbane. 
Inițierea și implementarea strategiilor pentru sate 
inteligente se pot baza pe inițiativele existente și pot 
fi finanțate de o varietate de surse publice și private.

Prima Acțiune pregătitoare privind zonele rurale 
inteligente în secolul XXI – proiectul Smart Rural 21 
(decembrie 2019 – noiembrie 2022) și-a propus să 
transpună definiția într-un context real prin sprijinirea 
satelor din Europa în dezvoltarea și implementarea 
strategiilor privind satele inteligente. Cea de-a doua 
Acțiune pregătitoare privind zonele rurale inteligente 
în secolul XXI – proiectul Smart Rural 27 a fost 

lansată în 2020 (și se desfășoară până la sfârșitul 
anului 2023), cu scopul de a oferi un sprijin eficient 
satelor inteligente din Europa, prin activitate analitică, 
schimb de informații (atât despre comunitățile rurale 
inteligente, cât și despre sprijinirea Satelor inteligente), 
precum și prin înființarea unui Observator-pilot pentru 
satele inteligente.

Conceptul de Sate Inteligente este unul atractiv dar, în 
același timp, solicitant, atunci când vine vorba despre 
interpretarea precisă și implementarea definiției. Două 

întrebări esențiale care apar adesea, atunci când este 
vorba despre Sate Inteligente sunt „Ce înseamnă sat?” 
și „Ce înseamnă inteligent?”. Vom începe cu prima.

ISTORIA CONCEPTULUI DE SAT INTELIGENT ÎN UE

Acțiune 
UE pentru 

satele 
inteligente

Lucrări tematice 
ale REDR cu 

privire la satele 
inteligente

Studiu-pilot 
privind satele 
eco-sociale 
inteligente

Prima Acțiune 
pregătitoare privind 

zonele rurale inteligente 
în secolul XXI

A doua Acțiune 
pregătitoare privind 

zonele rurale inteligente 
în secolul XXI

2017 2017 2017-2019 2019-2022 2020-2023

2 Consultați, de asemenea, Fișele informative ale statelor membre pentru definițiile naționale.

Tranziția către sate inteligente

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
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://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dd89b954-a0ca-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://www.smartrural21.eu/
http://www.smartrural27.eu/
https://www.smartrural27.eu/policies/
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Definiția satelor inteligente din Raportul-pilot privind 
satele eco-sociale inteligente sugerează că trebuie 
luată în considerare tipologia OCDE sau a EUROSTAT 
cu privire la zonele rurale, atunci când se efectuează 
identificarea comunităților rurale. Tipologia clasifică 
municipalitățile în „zone rurale”, „orașe/suburbii” sau 

„municipii”. În contextul Satelor Inteligente, este 
important să luăm în considerare municipalitățile 
(sau comunitățile rurale din zona municipalității), 
care sunt clasificate ca „zone rurale” și, în unele 
cazuri, „orașe și suburbii”.

1.1 CE ESTE UN SAT?
Definiția se referă la comunitățile din zonele rurale, 
un termen mai neutru decât sat, deoarece s-ar putea 
ca în unele cazuri, „sat” să aibă un înțeles restrâns și/
sau să nu fie adecvat pentru a descrie comunitățile 
rurale dintr-un context național dat. În acest ghid, vom 
folosi cel mai des termenul de „comunități rurale”, mai 
degrabă decât „sate”. Cu toate acestea, termenul de 
Sat (cu majusculă) Inteligent este utilizat pentru a face 
referire la conceptul în sine.
Întrebarea care se pune adesea este cât de mare sau 
cât de mică poate fi o comunitate în cadrul conceptului 

de Sate Inteligente și dacă tipul de zonă în care se află 
(de exemplu, zonă îndepărtată sau zonă apropiată 
de oraș) contează. În general, nu există limitări sau 
restricții specifice, iar satele selectate în cadrul 
Smart Rural 213 au prezentat, de asemenea, o mare 
diversitate, din aceste puncte de vedere (consultați 
graficele de mai jos). Cea mai mare comunitate rurală 
dintre satele selectate în cadrul Smart Rural 21 este 
Mouans-Sartoux (FR), cu aproape 10.000 de locuitori. 
Cea mai mică este Ostana (IT), situată într-o zonă 
alpină, cu aproximativ 50 de locuitori permanenți.

3 În cadrul proiectului Smart Rural 21 au fost selectate 21 de sate care vor primi sprijin pentru dezvoltarea strategiei privind satele  
  inteligente și pentru implementarea de soluții inteligente.

Prima acțiune pregătitoare privind  
zonele rurale inteligente în secolul XXI
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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 CE SE ÎNȚELEGE PRIN INTELIGENT?
Inovarea reprezintă una dintre caracteristicile cele mai 
importante ale Satelor Inteligente. În general, inovarea 
este declanșată de nevoia și de impulsul de a schimba 
ceva, de dorința de a aborda o anumită provocare.
Deși există diverse definiții ale „inovării” în contextul 
dezvoltării rurale,4 inovare nu are o definiție clară în 
contextul Satelor Inteligente. Acest lucru nu este 
surprinzător, deoarece inovarea este cu adevărat 
greu de definit într-un context teritorial. Provocarea 
constă în faptul că gradul de inovare al unei soluții 
depinde foarte mult de contextul specific în care este 
implementată. Cu alte cuvinte, este posibil ca o practică 
obișnuită pentru o anumită comunitate locală să fie cu 
totul nouă pentru o altă comunitate. Așadar, inovarea 
trebuie să fie analizată întotdeauna în contextul (local) 
propriu. Modul în care satele pot identifica inovările 
potrivite este discutat în continuare, în secțiunea 3.2.
A spune că „inteligent = digital” ar rezolva aparent 

problema, deoarece 
ar pune la îndemâna 
oricui un punct de 
referință („criteriu”) 
facil, indiferent dacă 
realizează sau nu 
ceva „inteligent”. 
Toată lumea 
este de acord că 

digitalizarea este ceva 
ce nu mai putem 
ignora și că, dacă vrem 
să supraviețuim în 
secolul XXI, trebuie cel 
puțin să încercăm să 
ținem pasul cu ritmul 
inovării digitale și să 
folosim gama largă de 
oportunități pe care le 
oferă. 
Cu toate acestea, răspunsul la întrebare nu este atât 
de simplu.
De ce? Pe scurt, din cauza faptului că poți începe 
să utilizezi o tehnologie digitală fără niciun impact 
real asupra comunității locale, iar la baza Satelor 
Inteligente se află, până la urmă, localnicii. În acest 
sens, „inteligent” înseamnă să folosești soluții 
inovatoare (inclusiv tehnologie digitală) care implică 
și/sau au un real efect asupra localnicilor.
A existat o lungă dezbatere cu privire la limitarea 
conceptului de „inteligent” la „digital”, în contextul 
Satelor Inteligente – similar abordării din cadrul 
Orașelor Inteligente. Consensul a fost că inovarea nu 
ar trebui să se limiteze doar la aspectele „digitale”. 
În primul rând, există multe zone rurale care 
experimentează un „decalaj digital” (acces insuficient 

În scopul furnizării de statistici la nivel 
local, sunt utilizate Unități Administrative 

Teritoriale (UAT) pentru a împărți teritoriul UE. 
Nu toate țările își clasifică în același fel zonele 
administrative locale, iar UAT se pot referi la o serie 
întreagă de unități administrative diferite, inclusiv 
municipalități, comune, parohii sau districte. 
Conceptul de „Sat Inteligent” operează la diferite 
niveluri administrative. De exemplu, în cadrul Smart 
Rural 21 majoritatea participanților sunt comune 
sau sate, cu diferite așezăti mai mici sau mai mari 
interconectate. 
În funcție de gradul de urbanizare (DEBURGA), 
zonele sunt clasificate în municipii, orașe sau suburbii 
și zone rurale, cele mai multe comunități fiind de tip 
„rural” (consultați partea dreaptă a paginii). 
Puteți verifica tipologia și statisticile privind zona 
dvs. de tip UAT

       Limite administrative: ©EuroGeographics ©UN-FAO ©Turks
Cartografiere: Eurostat – GISCO, 05/2018

Municipii (Zone intens populate: cel puțin 50 % din populație locuiește în centre urbane)

Orașe și suburbii (Zone cu o densitate intermediară a populației: mai puțin de 50 % din populație locuiește în unități rurale  
și mai puțin de 50 % în centre urbane)

Zone rurale (Zone slab populate: Cel puțin 50 % din populație locuiește în unități rurale)
Date indisponibile

„Dacă nu simți că ai de-a 
face cu o provocare, îmi 
pare rău că trebuie s-o spun, 
dar nu vei inova nimic”. 

Profesorul Henrique Leitão, 
Agri Innovation Summit 
(Lisabona), 2017

Sigla Smart Rural, Sigla Smart Rural, 
semnul „jumătate semnul „jumătate 
bec, jumătate pictogramă bec, jumătate pictogramă 
de localizare”, simbolizează de localizare”, simbolizează 
faptul că în cadrul Satelor faptul că în cadrul Satelor 
Inteligente, inovarea Inteligente, inovarea 
trebuie să fie întotdeauna trebuie să fie întotdeauna 
analizată în contextul local. analizată în contextul local. 

4 De exemplu, conform definiției EIP-AGRI, inovarea este, pe scurt: „o idee pusă cu succes în practică”.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units
https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about
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la comunicații de mare viteză în bandă largă), iar în 
acest caz, concentrarea pe tehnologia digitală ar 
putea extinde și mai mult decalajul dintre zonele mai 
avansate și cele rămase în urmă. În al doilea rând, 
s-a evidențiat, pe baza experiențelor anterioare, că 
tehnologia digitală este un aspect cheie, dar nu este 
singurul mod de a deveni o comunitate inteligentă. 
Proiectul-pilot privind Satele eco-sociale inteligente 
a susținut că „Digitalizarea este un instrument, dar 
nu un scop în sine. Utilizarea tehnologiilor digitale nu 
este ceea ce definește un Sat Inteligent și, în același 
timp, tehnologia digitală nu este singura cale de a 
îndeplini obiectivele de dezvoltare. Este clar că soluțiile 
utilizează, de asemenea, o gamă largă de instrumente 
care nu sunt digitale. Grupul de lucru tematic privind 
Satele inteligente al REDR a ajuns la concluzii similare.
Definiția UE a Satelor Inteligente afirmă că Satele 
inteligente „utilizează soluții inovatoare [...], în special 
prin mobilizarea soluțiilor puse la dispoziție de 
tehnologiile digitale”. „În special” înseamnă că 
tehnologiile digitale sunt mijloace importante, dar nu 
sunt singura cale de deveni o comunitate inteligentă. 
Trebuie remarcat faptul că unele state membre 
ar putea formula definiții diferite pentru Satele 
Inteligente (de exemplu, cu un accent mai mare pe 
aspectul digital).

Așadar, înainte de a vă propune să 
dezvoltați ceva „digital” și la modă, 
trebuie întotdeauna să vă gândiți pentru 
cine și din ce motiv faceți acest lucru și 

care este schimbarea (socială) probabilă pe care o 
va aduce comunității locale.
Raudanmaa (Finlanda) este unul dintre exemplele 
pozitive de acțiuni sociale inovatoare. Angajamentul 
cooperativei sătești și implicarea membrilor comunității 
în proiecte precum 
rețeaua locală de 
comunicații de mare 
viteză în bandă largă 
prin fibră optică, 
hubul multifuncțional 
al satului și serviciile 
locale ale satului 
(inclusiv prin utilizarea 
tehnologiilor digitale) pot servi ca inspirație pentru 
alte comunități. Stanz im Mürztal din Austria oferă noi 
oportunități pentru inovările sociale, în interacțiune 
cu tranziția energetică și digitalizarea (utilizarea 
tehnologiei blockchain, împreună cu un sistem local 
care utilizează tokenuri).

„Vrem ca primăria satului 
nostru să devină centrul 
zonei Raudanmaa, așa 
cum era școala înainte.” 

Heini Niklas-Salminen, 
Raudanmaa, 2021

„Inovarea socială” a fost o caracteristică la fel de 
importantă a Satelor Inteligente ca inovarea digitală/
tehnologică. Abordarea participativă și impactul 
soluțiilor inteligente asupra societății rurale sunt 
cerințe esențiale pentru Satele Inteligente. Atunci 
când soluțiile inovatoare au impact asupra comunității 
locale și/sau atunci când într-o comunitate sunt 
generate noi procese participative (practici sociale), 
vorbim despre „inovații sociale”.
De exemplu, proiectul Orizont 2020 SIMRA (Inovarea 
socială în zonele rurale marginalizate) definește 
inovarea socială ca „reconfigurarea practicilor 
sociale ca răspuns la provocările de natură socială, 
care urmărește îmbunătățirea rezultatelor privind 
bunăstarea societății și care include în mod obligatoriu 
implicarea actorilor societății civile”. Programul 
Orizont Europa (Programul UE de Cercetare și 
Inovare) sugerează că „inovarea socială este 
recomandată atunci când soluția se află la punctul 
de întâlnire dintre soluțiile sociale și cele tehnice și 

necesită schimbări sociale, noi practici sociale, 
asumare socială sau acceptare pe piață”.
Unele sate din cadrul Smart Rural 21 au aspirat la 
dezvoltarea unor soluții digitale inteligente. Cu toate 
acestea, în unele comunități, ideea inițială a trebuie 
să fie atent analizată. Acesta este în special cazul 
soluțiilor de e-sănătate și de e-îngrijire, în special 
pentru persoanele în vârstă. Dezvoltarea aplicațiilor 
inteligente de e-sănătate nu este neapărat singura și 
cea mai potrivită cale de a rezolva în mod inteligent 
provocarea de a îngriji persoanele în vârstă. Astfel de 
instrumente necesită o planificare prealabilă atentă 
și o consolidare a capacităților, pentru a putea 
decide dacă merită să investiți în instrumentele de 
e-sănătate. Proiectul Smart Rural 21 a dezvoltat un 
astfel de proces de planificare în trei dintre satele 
din cadrul proiectului (Dingle - IE, Sollstedt - DE și 
Penela - PT). Puteți vizualiza rezultatele procesului 
pe paginile relevante ale satelor.

https://www.smartrural21.eu/villages/raudanmaa_fi/
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 PRIN CE DIFERĂ CONCEPTUL DE SATE INTELIGENTE  
DE LEADER/DLRC

Conceptul de Sate Inteligente este cel mai adesea 
comparat cu LEADER/Dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității (DLRC). Fără îndoială, 
conceptul LEADER are multe asemănări cu cel de 
Sate Inteligente, mai ales în ceea ce privește principiile 
cheie ale celor două instrumente. LEADER/DLRC va 
fi, de asemenea, un instrument cheie și o sursă de 
finanțare pentru viitoarele strategii și soluții pentru 
satele inteligente (consultați, de asemenea, secțiunea 
2.4 privind modul de finanțare a soluțiilor inteligente), 
iar grupurile de acțiune locală (GAL) din cadrul LEADER 
pot juca adesea rolul de „brokeri de inovare” și de 
susținători ai satelor. De exemplu, strategia Dingle 
(IE) pentru sate inteligente a fost condusă de GAL 
(NEWKD), în timp ce Raudanmaa (FI), Torup (DK), 
Kythera (EL) și alte sate selectate în cadrul Smart Rural 
21 au primit de la GAL-uri atât sprijin financiar, cât și 
tehnic pentru strategiile lor privind Satele Inteligente.
Cu toate acestea, există câteva diferențe esențiale 
care caracterizează conceptul de Sate inteligente:
•	 În Satele Inteligente se pune accentul pe 
implicarea comunităților locale  – de exemplu, prin 
realizarea de acțiuni de dimensiune redusă, la nivel 
local – și pe sprijinirea acestora, astfel încât să-și 
găsească propriul mod de a face față provocărilor și 
de a profita de oportunități în secolul XXI. LEADER/
DLRC acționează la un nivel geografic și administrativ 
superior. Teritoriile GAL-urilor includ o serie de sate, dar 
Strategiile de Dezvoltare Locală sunt formulate la un nivel 
teritorial mai larg și, prin urmare, nu pot lua întotdeauna 
în considerare specificul comunităților locale.
•	 LEADER/DLRC are o structură instituțională 
dedicată și fonduri alocate, în timp ce Satele 
inteligente nu au încă o structură instituțională sau 
de politici dedicată. Acesta este, de asemenea, un 
avantaj în sensul că există mai mult loc pentru 
experimentare și pentru inițierea de proiecte-
pilot, în special în ceea ce privește utilizarea 
diferitelor surse de finanțare. Satele inteligente nu 
trebuie să se limiteze doar la accesarea finanțării 
LEADER, ci ar trebui pusă la dispoziție o gamă largă 
de surse de finanțare, cum ar fi fondurile Politicii de 
coeziune, inclusiv Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDR) și Fondul social european (FSE); 
precum și Mecanismul de redresare și reziliență 

(MRR) sau Fondul european pentru afaceri maritime, 
pescuit și acvacultură (FEAMPA).
•	 Satele inteligente consolidează inovarea 
și experimentarea locală, prin soluții inteligente 
identificate direct de către comunitățile locale, cu 
un accent deosebit pe noile provocări și oportunități 
ale secolului XXI, cum ar fi adaptarea la climă și 
digitalizarea. În acest context, GAL-urile joacă sau pot 
juca rolul de facilitatori cheie ai inovării, prin sprijinirea 
apariției satelor inteligente pe teritoriile lor. 

„- Au existat inovații la care ați eșuat?

- De multe ori! De exemplu, în ceea ce privește 
căutarea unui producător pentru oya*, am 
avut trei eșecuri. Pentru pregătirea oya a fost 
nevoie de mai bine de un an de muncă, dar eram 
conștienți de ceea ce ne-am propus, așa că până 
la urmă am reușit.

Producerea de cânepă. Din punctul nostru de 
vedere, a fost un eșec. Ne-am bucurat de o 
experiență minunată, am învățat multe lucruri, 
dar, din punct de vedere economic, nu am 
realizat nici măcar jumătate din prețul pe care 
ni l-am propus. Te va înnebuni eșecul, de multe 
ori! Aud „Nu” de multe ori, astfel că „Nu” nu mi 
se mai pare special. Dar odată ce te implici cu 
adevărat și îți deschizi câtuși de puțin inima, vei 
câștiga încrederea oamenilor, iar aceștia își vor 
schimba atitudinea.”

Piotr Ostaszewski, Tomaszyn (PL), Smart Café 

*Vedeți mai multe informații despre „oya”  
în caseta de mai jos.

SFATURI ȘI RECOMANDĂRI: CUM ÎNCEPE INOVAREA?

	√ Inovarea trebuie să pornească întotdeauna de la o nevoie – de la imboldul comunității locale/zonei 
rurale de a aborda o anumită provocare. Gândiți-vă la problemele și la provocările specifice pe care trebuie 
să le abordeze comunitatea dvs.
	√ Identificarea inovării corecte necesită multă explorare, și multe discuții cu specialiști, cercetători și alte sate.
	√ Inovarea apare cel mai adesea prin interacțiunea dintre oameni (localnici), ceea ce înseamnă că soluțiile nu 

se găsesc întotdeauna în afară.
	√ Inovarea implică multă experimentare și ar putea, prin definiție, să ducă la eșec, în unele cazuri.

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. CUM SE DEZVOLTĂ O STRATEGIE DE SAT INTELIGENT?
O strategie de sat inteligent este o strategie 
inovatoare de dezvoltare locală, adică o strategie, un 
concept sau un plan conceput(ă) la nivel local, prin 
abordare participativă, care oferă o viziune holistică 
pe termen lung pentru comunitatea rurală în cauză și 
care urmează să fie realizat(ă) prin soluții inovatoare. 

Primele cinci etape ale Instrumentului de lucru din 
cadrul Smart Rural 21 se referă la pașii esențiali 
pentru stabilirea unei strategii, inclusiv (1) Inițierea; 
(2) identificarea contextului și a părților interesate; 
(3) implicarea părților interesate; (4) conceperea 
strategiei; (5) strategia satului inteligent.

2.1 DE CE ESTE NEVOIE DE O STRATEGIE  
PENTRU UN SAT INTELIGENT?

Strategia de sat inteligent se află în centrul conceptului 
de Sate Inteligente. Potrivit definiției, Satele inteligente 
„se bazează pe o abordare participativă pentru a-și 
dezvolta și implementa strategiile de îmbunătățire 
a condițiilor economice, sociale și de mediu”. 
Dar este cu adevărat necesară o strategie de sat 
inteligent pentru ca un sat să devină inteligent?

O strategie este relevantă pentru o viziune 
structurată și pe termen lung. Dar este utilă 
doar dacă ajută comunitatea să modeleze 
și să împărtășească o viziune comună, 

să se gândească în ce stadiu și-ar dori să fie satul pe 
termen mediu și lung (de exemplu, peste 5-10 ani) și 
să unească inițiativele și ideile existente. Strategiile 
sunt importante pentru a conecta diferite inițiative și 
pentru a ajuta localnicii să gândească într-un mod mai 
holistic (mai degrabă decât să se concentreze doar 
pe inițiative individuale). Dezvoltarea unei strategii de 
sat inteligent ar putea fi pasul următor, deosebit de 
util, în procesul de transformare într-un sat inteligent 

pentru „satele în tranziție”, de exemplu, satele care au 
deja unele soluții inteligente, dar nu au încă o strategie 
cuprinzătoare integrată cu privire la satul inteligent 
sau o viziune pe termen lung.
Strategiile de sat inteligent pot fi, de asemenea, 
instrumente eficiente pentru a transmite viziunea 
unui sat, atât pe plan intern (către membrii comunității), 
cât și pe plan extern, de exemplu, către diferite niveluri 
de guvernare (GAL-uri, nivel regional sau național). 
O strategie cuprinzătoare – care ia în considerare și 
prioritățile stabilite la niveluri administrative superioare 
– poate contribui, de asemenea, la identificarea 
surselor de finanțare pentru implementarea strategiei.

Este important ca strategiile de sat inteligent 
să nu fie dezvoltate doar ca formalități. O 
comunitate trebuie să încerce să dezvolte o 
strategie care este deținută de comunitate, 

care evoluează și care poate fi un punct de referință 
relevant pentru discuțiile și acțiunile orientate spre viitor. 
Nu este recomandat ca o strategie să fie dezvoltată 

Un mod tradițional și simplu de a economisi apa și de a stimula 
creșterea plantelor (soluție inovatoare din Tomaszyn, Polonia)

Ost-Oya (olla, oya) este un vas neo-antic, realizat din argilă poroasă și 
permeabilă, care este îngropat în pământ pentru a iriga în mod natural 
grădina, reducând în același timp, în mod semnificativ, pierderile de apă 
și volumul de muncă necesar pentru irigare. Doar umpleți vasul Ost-Oya 
(olla, oya) cu apă, o dată la câteva zile, iar restul se va face de la sine. Cum?
Este simplu, rădăcinile plantelor cresc instinctiv spre argila poroasă, ceea 
ce le permite să absoarbă cantitatea exactă de apă de care au nevoie, 
atunci când au nevoie. Nici mai mult, nici mai puțin. Ca urmare, consumul de apă scade, ai grijă de mediu, iar 
grădina ta arată și mai impresionant.

Sursa: https://ost-oya.pl/en/ost-oya-2/

UNDE PUTEȚI GĂSI MAI MULTE INFORMAȚII: CONCEPTUL DE SATE INTELIGENTE

Sate Inteligente: Concept, probleme și perspective pentru Zonele rurale ale UE, Laborator european de idei, 
2021: o prezentare cuprinzătoare a Satelor Inteligente, a caracteristicilor cheie și a evoluției acestora.
Proiect-pilot, Satele eco-sociale inteligente: raport final, Ecorys et al., 2019: Proiect finanțat de Comisia Europeană 
pentru a defini satele inteligente și pentru a identifica cele mai bune practici și cele mai relevante studii de caz
Sate inteligente: Revitalizarea zonelor rurale, REDR, 2018: Scurt videoclip care explică conceptul de Sate Inteligente
UE sprijină satele inteligente, EUDigital, 2017: scurt videoclip care explică conceptul de Sate Inteligente și 
evoluția acestuia

https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/getting-started/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/mapping-context-stakeholders/
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/en/ost-oya-2/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)689349
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI%282021%29689349
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
https://www.youtube.com/watch?v=EEPmjqxbxHk
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doar cu scopul de a accesa fonduri (deși acesta este, 
cu siguranță, unul dintre beneficiile potențiale ale 

d e z v o l t ă r i i 
unei strategii). 
Gândiți-vă dacă 
aveți nevoie 
de o strategie 
și la modul 
în care ați 
folosi-o pentru 
d e z v o l t a r e a 
comunității și 
a zonei dvs. 
rurale. 
Dezvoltarea și 
implementarea 

strategiei de sat inteligent nu poate fi tratată ca un 
proiect individual și/sau de consultanță. Chiar dacă 
din punct de vedere formal și din punct de vedere 
al conținutului, din astfel de acțiuni ar putea apărea 
o strategie aparent atractivă, experiența ne arată că 
„strategia își va pierde repede avântul” și nu va exista 
niciun angajament sau dorință de a duce la bun sfârșit 
implementarea strategiei. Astfel de strategii (sau 

propuneri de proiecte) ar putea atrage finanțare pe 
termen scurt sau mediu, dar – fără un angajament 
real și fără cunoștințe – aceste abordări sunt 
destinate eșecului, în ceea ce privește menținerea 
unei comunități rurale pe linia de supraviețuire. Așa 
că nu începeți procesul de transformare într-un 
Sat inteligent doar pentru finanțare, faceți-o din 
convingere și prin implicare locală.
Formatul strategiilor de sat inteligent poate varia, 
deși există câteva elemente cheie care se recomandă 
a fi incluse (vedeți mai jos). Într-adevăr, multe state 
membre vor solicita un format simplu, de exemplu 
un concept sau un plan simplificat, pentru a nu 
suprasolicita satele în mod disproporționat.

Dezvoltarea unei strategii de sat inteligent 
a fost una dintre cerințele impuse satelor 

incluse în proiectul Smart Rural 21. În general, 
majoritatea satelor (10 din 12 sate care au răspuns 
la sondaj) au considerat că procesul de elaborare a 
strategiei a fost (foarte) util. 
Cu toate acestea, mulți au considerat că procesul 
este (foarte) dificil. O oarecare dezamăgire vine 
și din faptul că cel mai adesea, strategiile de sat 
inteligent nu sunt însoțite în mod direct de finanțare 
(adică un astfel de proces ar putea fi perceput ca 
fiind lipsit de satisfacții). 0%

10%

20%

30%

40%

50%

Oarecum
dificil

Foarte dificil Nu chiar dificil Deloc dificil

Cât de dificil vi s-a părut procesul de 
dezvoltare a Strategiei de Sat Inteligent? 

(12 respondenți)

„Pentru noi, principala valoare 
adăugată a dezvoltării unei 
strategii, a fost aceea de a 
<<face legătura>> între proiectele 
existente și ideile noi și de a le 
aduna într-o strategie coerentă, 
ceea ce ne-a ajutat să stabilim 
priorități și să aplicăm pentru 
finanțare externă.” 

Reprezentant al unui sat din 
cadrul SR21,  
respondent la sondaj

„Deși satul are mai multe personalități 
marcante, nu există nimeni care să poată 
uni reprezentanții comunității locale.” 

Constatările monitorizării  
Smart Rural 21
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2.2 ELEMENTELE CHEIE ALE UNEI STRATEGII DE SAT INTELIGENT
Strategiile de Sat Inteligent ar trebui să fie compuse 
din elementele unei strategii „clasice” de dezvoltare 
locală, cu deosebirea unică de a include, ca acțiuni, 
activități inovatoare orientate spre viitor. După cum 
a fost descris, inovarea este declanșată cel mai adesea 
de o provocare și de o nevoie specifică. Pentru a 
aborda astfel de provocări, comunitățile rurale trebuie 
să se bazeze pe atuurile și oportunitățile lor specifice. 
Înțelegerea acestor aspecte poate duce la stabilirea 
viziunii (și apoi a obiectivelor) strategiei satului. În termeni 
simpli, comunitatea trebuie să gândească la stadiul în 
care ar vrea să fie peste 5-10 ani. După ce viziunea 
și obiectivele au fost stabilite (pe baza provocărilor 

și a oportunităților), este 
necesară elaborarea 
strategiei prin 
identificarea acțiunilor 
care pot fi întreprinse 
pentru atingerea 
obiectivelor și a resurselor 
(financiare și umane) care 
sunt necesare pentru 
implementarea acțiunilor 
planificate. 

SFATURI ȘI RECOMANDĂRI: DE CE SĂ DEZVOLTAȚI STRATEGII DE SAT INTELIGENT?

	√ În general, strategiile sunt mijloace utile, care pot ajuta o comunitate să-și consolideze viziunea, planurile 
și acțiunile viitoare. 
	√ Dezvoltarea unei strategii de sat inteligent poate fi, de asemenea, consumatoare de resurse și ar putea 

necesita, în plus, unele cunoștințe tehnice/de specialitate (de exemplu, în contextul construirii unei logici, 
identificării soluțiilor, implicării părților interesate etc.).
	√ Deoarece se întâmplă adesea ca strategiile de sat inteligent să nu fie asociate direct cu sprijin financiar 

(deocamdată) , comunitățile rurale trebuie să analizeze cu atenție dacă ar dori să dezvolte o strategie, care 
este formatul și scopul acesteia – efortul trebuie să fie proporțional cu beneficiile potențiale, nu doar din punct 
de vedere financiar, ci și social – cum ar fi contribuția pentru îndeplinirea unei viziuni pe care o împărtășește 
întreaga comunitate.
	√ Trebuie să fie luate în considerare și alte aspecte, cum ar fi modul în care strategia va fi actualizată, cine 

va fi responsabil de gestionarea și monitorizarea progresului (în caz contrar, este posibil ca strategia să devină 
repede învechită).
	√ Întrucât politicile de sprijinire a Satelor Inteligente sunt încă în dezvoltare, comunitățile rurale ar putea 

dori să vadă dacă și care este modul în care politicile, programele și propunerile specifice sunt concepute 
pentru a sprijini strategiile și acțiunile cu privire la satele inteligente, în statele membre și regiunile în cauză.

„Evităm să utilizăm 
termenul de strategie, 
deoarece acest cuvânt 
are adesea o conotație 
negativă, ducând cu 
gândul la ceva foarte 
important și complex. 
Din acest motiv am 
hotărât să utilizăm un 
alt termen: concept.” 

Joanna Gierulska, 
Ministerul polonez 
al Agriculturii, Primul 
atelier regional
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Nevoile/ provocările/ punctele slabe și 
oportunitățile/punctele forte au fost identificate în 
fiecare dintre strategiile de sat inteligent dezvoltate de 
cele 21 de sate selectate în cadrul proiectul Smart Rural 
21 și au fost clasificate în funcție de cuvintele cheie. 
Graficul de mai jos prezintă provocările care au fost 
identificate de mai mult de patru dintre satele selectate. 
Cele mai frecvente provocări din satele selectate sunt 
legate de:
•	 Depopulare, migrarea tinerilor;
•	 Lipsa serviciilor: utilități, transport, educație, 

locuințe sociale și asistență medicală.
În mod similar, satele selectate au identificat atuurile 
cheie în strategiile lor de sat inteligent. Acestea au 
fost, de asemenea, clasificate în funcție de cuvinte 
cheie, iar graficul de mai jos arată acele categorii care 
au fost indicate de mai mult de patru sate. Atracțiile 
naturale sunt considerate cele mai importante atuuri, 
urmate de comunitatea unită, moștenirea culturală și 
turismul.
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2.3 CUM POATE FI FINANȚATĂ O STRATEGIE DE SAT INTELIGENT?
Întrebarea de un milion de dolari – sau ar trebui să 
spunem, mai degrabă un milion de euro – pe care o 
pun majoritatea comunităților rurale. 
Una dintre principalele provocări este aceea că, în 
prezent, nu există nicio garanție că satele care dezvoltă 
strategii de sat inteligent vor avea, de asemenea, șanse 
mai mari de a beneficia de diferite tipuri de finanțare. 
Prin urmare, detaliile exacte – de exemplu, prin ce fel de 
cereri de proiecte și alte mecanisme – vor fi susținute 

a c e s t e 
p r o c e s e , 
urmează să 
fie stabilite. 
Pe baza 
unei analize 
i n i ț i a l e , 
pare foarte 
probabil ca 
în multe țări, 
mecanismul 
LEADER să fie 
utilizat pentru 
a sprijini 
dezvoltarea 

strategiilor de sat inteligent și pentru a contribui la 
implementarea unora dintre acțiunile inteligente 
planificate. Cu toate acestea, alte intervenții PAC ar 
putea, de asemenea, să ofere sprijin pentru satele 
inteligente, precum și alte politici și programe. 
Printre acestea din urmă se numără Interreg și alte 
programe finanțate în cadrul FEDR5 (de exemplu, 
pentru dezvoltarea teritorială locală și investiții în 

infrastructură), FSE6 (pentru incluziune socială) 
și FEAMPA7, care sprijină GAL-urile din domeniul 
pescuitului.

UE se angajează să transforme în realitate 
conceptul de Sate Inteligente și își exprimă 
în mod continuu această opinie și face 
presiuni și solicită statelor membre să ia 

măsuri. Există, într-adevăr, un interes crescut pentru 
Satele Inteligente. Ne aflăm într-o fază interesantă de 
experimentare și pilotare și există speranța că cei care 
sunt activi în realizarea Satelor Inteligente ar putea fi, 
de asemenea, primii care vor putea să „stea la coadă 
pentru finanțarea binemeritată”. 
Există mai multe state membre care, într-adevăr, 
nu așteaptă ca lucrurile să se întâmple și preiau 
conducerea, începând să experimenteze cu mijloace 
de asistență semnificative, în contextele lor naționale.
În același timp, UE a delegat, în mare măsură 
„autoritatea” privind conceperea programelor și 
cheltuirea fondurilor către statele membre, oferind 
o mai mare flexibilitate. De asemenea, Uniunea 
Europeană nu a formulat obligații clare ale statelor 
membre cu privire la modul de înființare a cadrului 
de politici de susținere a Satelor Inteligente. Cu 
toate acestea, Comisia Europeană, în cooperare cu 
Parlamentul European, finanțează mai multe proiecte 
de asistență tehnică pentru a sprijini schimbul și procesul 
de planificare, în mod special Proiectul-pilot privind 
Satele eco-sociale inteligente și Prima (Smart Rural 21)
șiCea de-a doua (Smart Rural 27) Acțiune pregătitoare 
privind zonele rurale inteligente în secolul XXI.

Regulamentul privind politica 
agricolă comună se referă la 

Satele inteligente ca la un instrument 
cheie pentru „consolidarea țesăturii 
socioeconomice din zonele rurale” 
și pentru „modernizarea agriculturii 
și a zonelor rurale prin stimularea și 
împărtășirea cunoștințelor, inovației 
și digitalizării”. PAC încurajează, de 
asemenea - și trebuie să sprijine - 
cooperarea dintre satele inteligente. 
(Motivele 32, 78 și 82 din Articolul 
77 al Regulamentului privind PAC)

Proiectul Smart Rural 21 a colectat informații cu pri-
vire la ceea ce se întâmplă în fiecare stat membru, 
în ceea ce privește cadrele de susținere a politicilor 
referitoare la Satele Inteligente. Puteți vedea ce se 
întâmplă în țara dvs. pe paginile țărilor Smart Rural 21, 
care vor indica cu exactitate sursele de finanțare rel-
evante și organizațiile care lucrează cu conceptul de 
Sate inteligente (în măsura în care sunt cunoscute). 
Proiectul Smart Rural 21 detaliază, de asemenea, ex-
emple de politici de success pentru a încuraja factorii 
de decizie să ia măsuri cu privire la conceptul de Sate 
Inteligente. Paginile dedicate țărilor oferă, de aseme-

nea, informații cu privire la sursele de finanțare dis-
ponibile în fiecare țară.
Proiectul Smart Rural 27 va continua să actualizeze 
informațiile cu privire la Satele inteligente din fiecare 
stat membru. Informațiile privind susținerea politicii 
cu privire la Satele inteligente sunt împărtășite prin 
intermediul Fișelor informative ale statelor membre 
privind proiectul Smart Rural 27, iar grupurile de lucru 
vor fi organizate astfel încât să asigure o mai bună 
planificare a politicilor și a programelor prin punerea 
în legătură a părților interesate.

5 Fondul European de Dezvoltare Regională
6 Fondul Social European
7 Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură

http://www.smartrural21.eu/
http://www.smartrural27.eu/
https://www.smartrural21.eu/countries/
https://www.smartrural27.eu/policies/
https://www.smartrural27.eu/policies/
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3. CUM SĂ IMPLEMENTAȚI STRATEGIA ȘI  
SĂ DEZVOLTAȚI SOLUȚII INTELIGENTE?

Această secțiune oferă îndrumări cu privire la modul 
de implementare a strategiei prin planificare și prin 
crearea de soluții inteligente. Etapele relevante din 
Instrumentul de lucru al Smart Rural 21 pot oferi 

îndrumări suplimentare cu privire la acest proces, 
inclusiv: (1) planificarea acțiunilor; (2) identificarea 
soluțiilor; (3) generarea acțiunilor; (4) finanțare; (5) 
monitorizare.

3.1 CE ESTE O SOLUȚIE INTELIGENTĂ?
Soluțiile inteligente sunt activități (proiecte/
inițiative) inovatoare și de inspirație prin care pot 
fi atinse obiectivele strategiei de sat inteligent. 
Semnificația termenilor „inteligent” și „inovator” a fost 
prezentată mai sus (consultați secțiunea 1.2).
Se așteaptă ca acțiunile planificate și efective ale 
strategiilor de sate inteligente să răspundă într-un 
mod creativ – adesea neconvențional – la provocările 
și oportunitățile din secolul XXI. Există două provocări-
oportunități importante care primesc o atenție deosebită 
în obiectivele strategice ale Comisiei Europene și, în 
consecință, și în cadrul Satelor Inteligente:
•	 Conectivitatea și utilizarea tehnologiilor 
digitale (legate de prioritatea UE „O Europă pregătită 
pentru era digitală”);
•	 Adaptarea la climă (legată de prioritatea UE 
„Pactul verde european”).
Aceste zone cheie se află, de asemenea, la baza 
Viziunii pe termen lung privind zonele rurale ale UE 
(zone conectate și reziliente) împreună cu zone rurale 
„mai puternice” și „mai prospere”. 
Așa cum am prezentat mai sus, inovarea și dezvoltarea 
inteligentă sunt specifice contextului și depind în 
mare măsură de nivelul de dezvoltare al comunității 
locale. Cu toate acestea, proiectul Smart Rural 21 și-a 
propus să ofere inspirație pentru toate comunitățile 
rurale prin intermediul bazei sale de date cu soluții 
inteligente, care acoperă numeroase domenii 
tematice și evidențiază cele mai inovatoare aspecte 
ale inițiativelor puse în aplicare la nivelul comunității 
locale. Aceste soluții pot fi, de asemenea, transferate 

în alte comunități rurale. În plus, rezultatele soluțiilor 
inteligente sprijinite în fiecare dintre satele selectate 
de către Smart Rural 21 sunt disponibile online pentru 
oricine dorește să descopere soluții rurale inteligente, 
precum și etapele și procesele utilizate pentru a le 
implementa.

MAI MULTE INFORMAȚII: DEZVOLTAREA ȘI SPRIJINIREA STRATEGIEI DE SAT INTELIGENT

Șablon privind strategia de Sat Inteligent, Smart Rural 21 (E40): un șablon de strategie, descrierea modului de 
utilizare a acestuia și un videoclip cu instrucțiuni utilizate de către satele din cadrul Smart Rural 21 pentru a-și 
dezvolta strategiile.
Strategiile de Sat Inteligent, Smart Rural 21: o colecție de strategii elaborate de satele din cadrul proiectului 
Smart Rural 21
„Ce se întâmplă în țara mea?” – Paginile Smart Rural 21: descrierea modului în care diverse politici (atât Politica 
Agricolă Comună, cât și altele) și organizații sprijină în prezent inițiativele de tip Sat inteligent (și similare) din 
fiecare stat membru al UE
Instrument de lucru Smart Rural 21: instrumente practice pentru dezvoltarea strategiei
Politici privind Satele inteligente: informații privind diverse cadre de politici și instrumente de la nivel european 
și național/regional. 
Finanțarea participativă a Satelor inteligente, prezentare la cea de-a doua ediție a Smart Village Academy din 
cadrul proiectului Smart Rural 21

Comisia Europeană a lansat, în 2021, Viziunea 
pe termen lung pentru zonele rurale ale UE, 
care definește patru zone tematice de intervenție, 
pentru a permite zonelor rurale să fie mai puternice, 
conectate, reziliente și prospere. Aceste zone sur-
prind domeniile cheie de interes în care pot acționa 
și Satele inteligente.

https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/planning-actions/
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions-old/
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions-old/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/generating-actions/
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://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/villages/
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://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 CUM SĂ IDENTIFICAȚI SOLUȚIILE INTELIGENTE POTRIVITE?
Satele inteligente pot acoperi o gamă largă de teme și 
subiecte. Soluțiile potrivite trebuie adaptate la contextul 
specific al fiecărei comunități rurale și pot include o 
gamă largă de subiecte și teme. Graficul de mai jos 
prezintă, în scop ilustrativ, principalele domenii tematice 
indicate de satele selectate în cadrul Smart Rural 21.
În timp ce satele implementează o gamă diversă de 
soluții inteligente, au fost identificate, de asemenea, 
unele aspecte comune și „subiecte fierbinți” cu privire 
la acțiunile inteligente ale satelor selectate în cadrul 
Smart Rural 21. 

Puteți considera vreuna dintre aceste 
teme ca fiind relevantă pentru satul 
dvs.? Ce-ar fi să verificați paginile web 
ale satelor participante la Smart Rural 

21 (inclusiv videoclipuri și prezentări) și să luați 
legătura direct cu satele în cauză?

E-îngrijire și pensionarea la sat: Reprezintă 
tehnologiile digitale soluția?
Îngrijirea bătrânilor este o provocare comună, în 
special atunci când vine vorba de utilizarea soluțiilor 
inteligente oferite de tehnologiile digitale, e-îngrijirea. 
Întrebarea este dacă merită să investim în tehnologii 
digitale și ce investiții și capacități umane trebuie 
dezvoltate pentru a face ca serviciile să fie mai 
eficiente și durabile. Subiect cheie în cazul Dingle (IE), 
Penela-Cumeeira (PT), Sollstedt (DE)

Tinerii: Cum să-i implicăm?
Implicarea tinerilor în activități locale, în special a 
adolescenților, a reprezentat o provocare în multe 
comunități rurale, inclusiv identificarea activităților 
adecvate de socializare și îmbunătățirea abilităților și 
competențelor. Subiect cheie în cazul Mukarov (CZ), 
Alsunga (LV), Ansó (ES)
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Procentul satelor din SR21 care
acoperă teme specifice în strategiile lor

Fotografie de: Dominik Lange

Fotografie de: 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/anso_es/
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Cum să folosiți tehnologia digitală pentru 
îmbunătățirea serviciilor?
Instrumentele, platformele și aplicațiile de 
gestionare a datelor și a informațiilor sunt dezvoltate 
în mare parte cu scopul de a servi mai bine oamenii din 
societatea rurală, precum și vizitatorii, de a îmbunătăți 
serviciile (inclusiv turismul) și de a conecta localnicii 
(inovare socială). Subiect cheie în cazul Torup (DK), 
Profondeville (BE-Wallonia), Penela-Ferraria De São 
João (PT), Kythera (EL), Alsunga (LV)

Reconstruirea clădirilor vechi: Cu ce scop? Cum 
poate fi realizată în mod sustenabil?

Transformarea unei școli vechi într-o fermă locală și 
clădire de birouri 
Transformarea unei mori vechi în centru local de 
afaceri și cămin cultural 
Transformarea unor pivnițe vechi în centre de cazare 
turistică 
Clădirea ecologică va deveni un centru agricol local și 
un spațiu comunitar

Amenajarea peisajului și reconstrucția clădirilor 
vechi: Cum să conservăm patrimoniul arhitectural, 
cultural și de mediu?
(Re)construirea clădirilor (vechi) și planificarea 
amplasării în zonă au reprezentat subiecte cheie 
în mai multe sate selectate în cadrul Smart Rural 21. 
Principalele obiective sunt: (1) utilizarea clădirilor vechi 
sau a parcelelor disponibile în folosul comunității 
locale; (2) identificarea soluțiilor durabile (ecologice) 
adaptate condițiilor locale de mediu; și (3) dezvoltarea 
activităților comerciale sustenabile, din punct de 
vedere financiar. Subiect cheie în cazul Ansó (ES), 
Sentviska Gora Plateau (SI), Tomaszyn (PL), Uppony 
(HU), Raudanmaa (FI), Virtsu (EE)

Agricultură sustenabilă/regenerativă: Cum să 
conservăm mediul înconjurător prin noi metode și 
tehnologii agricole?
Noile tehnologii (inclusiv agricultura inteligentă) și 
metode de susținere a unei comunități și a unui mediu 
rezistente (inclusiv agricultura regenerativă) constituie 
una dintre principalele teme ale Satelor inteligente, în 
conformitate cu obiectivele UE prevăzute în Pactul 
verde european. Subiect cheie în cazul: Tomaszyn 
(PL), Kythera (EL), Babina Greda (HR)

Fotografie de: Canva

Fotografie de: Canva

Fotografie de: Vidar Nordli-Mathisen

Fotografie de: Myriam Jessier

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/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/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/babina_greda_hr/
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Energie regenerabilă și comunități energetice locale: 
Cum se poate obține independența energetică?
Energie regenerabilă, cu accent deosebit pe 
comunitățile care produc energie pe plan local. În 
cazul Stanz (AT), această metodă este combinată, de 
asemenea, cu o economie locală/monedă locală, cu un 
sistem pe bază de tokenuri și cu tehnologia blockchain. 
Subiect cheie în cazul: Stanz im Mürztal (AT)

Soluții inteligente de mobilitate: Cum să asigurăm 
transportul în zonele rurale izolate?
Soluțiile inteligente de mobilitate pentru zonele 
rurale îndepărtate și montane, inclusiv mașinile 
electronice și serviciile de utilizare în comun a mașinii, 
pot sprijini în special comunitățile izolate și/sau 
îndepărtate. Subiect cheie în cazul: Ostana (IT)

Aceste teme sunt în deplină conformitate cu cele 
patru domenii de acțiune sugerate din cadrul Viziunii 
pe termen lung privind zonele rurale cu privire la:
•	 Zonele rurale mai puternice: cu referire la exemple 
privind îngrijirea persoanelor în vârstă, implicarea 
tinerilor și utilizarea datelor și a platformelor de date 
pentru a îmbunătăți serviciile locale (majoritatea 
satelor din Smart Rural 21);
•	 Zonele rurale reziliente: cu referire la planificarea 
amplasării clădirilor și la (re)construirea durabilă a 
acestora, agricultura regenerativă, comunitate cu 
energie regenerabilă (Stanz, AT; Tomaszyn, PL; Penela, 
PT; Kythera, EL);
•	 Zone rurale conectate: cu referire la soluțiile 
inteligente de mobilitate și la soluțiile digitale (de 
exemplu, Profondeville, BE-Wallonia și comunicații în 
bandă largă Raudanmaa, FI);
•	 Zone rurale prospere: cu referire la afacerile din 
zonele rurale, care au reprezentat o temă recurentă, 
inclusiv afacerile din domeniul agriculturii durabile 
(Tomaszyn, PL; Kythera, EL; Babina Greda, HR), al 
turismului (de exemplu, în Kythera, EL) și afaceri rurale 
(de exemplu, în Torup, DK și Raudanmaa, FI).
Identificarea soluției inovatoare adecvate pentru 
a aborda o anumită provocare sau pentru a crea o 
nouă oportunitate ar putea necesita multe explorări 
și multe experimente. Există mai multe metode de 
identificare a soluțiilor:
•	 Existența cunoștințelor de specialitate este 
necesară. În timp ce comunitatea locală este adesea 

principala sursă de inovare, expertiza relevantă nu 
poate fi întotdeauna găsită la nivel local. Experiența 
Smart Rural 21 a arătat că satele trebuiau adesea 
să aducă specialiști din altă parte pentru a-și realiza 
ideile. Specialiștii externi pot servi, de asemenea, 
ca „deschizători de drumuri”, iar comunitățile 
rurale sunt îndemnate să ia în considerare soluții 
la care s-ar putea să nu se fi gândit înainte.  
În acest context, înființarea unui parteneriat public-
privat-cercetare societate civilă ar putea fi benefică 
(acesta este adesea denumit modelul „cvadruplu helix” 
– și a fost deja folosit cu succes în unele zone rurale).8 
De exemplu, Babina Greda (HR) și Kythera (EL) sunt 
într-o strânsă colaborare cu universitățile, pentru a 
pune la dispoziția fermierilor locali cunoștințele privind 
tehnologiile de producție moderne și durabile (inclusiv 
agricultura de precizie). Profondeville (BE-Wallonia) 
își propune să ofere personalului autorităților publice 
locale abilitățile potrivite pentru a identifica și a utiliza 
datele locale (date mari) prin implicarea specialiștilor.

Încercați să identificați soluții 
neconvenționale, fiți receptivi și căutați 
idei noi.

Satele din cadrul Smart Rural 21 obțin 
cunoștințele de care au nevoie apelând la 
consilieri de specialitate, la organizații locale specializate 
(de exemplu, universități, ONG-uri etc.), consilii locale 
sau organisme specializate, membri specialiști ai 
comunității rurale, experți și instituții externe.

8 Consultați, de exemplu, SECAD (Irlanda)

Fotografie de: Canva

Fotografie de: Canva

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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•	 Ar putea fi utilă folosirea unei baze de date 
pentru soluții inteligente, pentru a vă inspira și a găsi 
idei în experiența altor sate. Există multe baze de date 
diferite, cum ar fi baza de date pentru proiectele Rețelei 
europene pentru dezvoltare rurală (inclusiv exemplele 
colectate prin Lucrările tematice ale REDR cu privire la 
Satele inteligente) sau baza de date pentru proiectele 

grupurilor operaționale ale PEI (Parteneriatul European 
pentru Inovare)-AGRI. Proiectul Smart Rural 21 și-a 
dezvoltat propria bază de date, care oferă informații 
detaliate și practice cu privire la soluțiile detaliate și 
de inspirație care au fost implementate în contextele 
comunităților rurale. Baza de date poate fi consultată 
utilizând cuvinte cheie tematice.

Imaginea de mai sus este o captură de ecran cu baza de date a soluțiilor inteligente din cadrul Smart Rural 21.

•	 Schimbul direct de informații între sate, fie 
online sau față-în-față, tinde să aducă cele mai multe 
beneficii comunităților rurale. Există multe metode de 
a intra în contact cu alte sate. Puteți intra în contact 
direct cu satele identificate prin intermediul bazelor de 
date sau prin alte metode. Proiectul Smart Rural 21 a 
promovat la scară largă schimbul de experiență între 
sate prin intermediul sesiunilor matinale de cafenea 
din zonele rurale inteligente în care unul dintre sate 
își prezenta abordările inovatoare, iar localnicii din 
celelalte sate puteau adresa întrebări și puteau discuta, 
în mod informal (la o ceașcă de cafea) despre inițiative 
specifice. În plus, vizitele încrucișate au permis 
localnicilor satelor să se viziteze reciproc, cu susținere 
din partea proiectului, care au fost organizat în paralel 
cu Atelierele regionale Smart Rural sau ca eveniment 
de sine stătător. Smart Village Academy s-a concentrat 
asupra nevoilor tematice ale satelor inteligente. Puteți 
accesa linkurile pentru a explora soluții inovatoare 
pentru sate. Rețelele relevante de la nivel comunitar 

pot fi utilizate pentru a crea conexiunile cu celelalte 
sate (inclusiv rețelele axate pe sate, cum ar fi Rețeaua 
de Sate Inteligente).

Din păcate, lipsa cunoștințelor lingvistice 
încă este o problemă atunci când o 
comunitate intenționează să ia legătura cu 
alte comunități, la nivel internațional. Este 

foarte important ca cineva din comunitatea dvs. să 
vorbească limba engleză dacă doriți să interacționați 
cu alte comunități din Europa și nu numai.

Unele comunități rurale au început să-și 
îmbunătățească abilitățile lingvistice ca urmare 
a inspirației obținute din schimbul de experiență 
din cadrul proiectului Smart Rural 21. „Am început, 
împreună cu colegii noștri, să învățăm limba engleză, 
deoarece credem că acesta este unul dintre punctele 
noastre slabe. Ne inspiră să îi auzim pe alții vorbind 
bine limba engleză.”

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://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-cafe/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/regional-workshops/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://www.smart-village-network.eu/
https://www.smart-village-network.eu/
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3.3 CUM SĂ IMPLICAȚI LOCALNICII ÎN PLANIFICAREA  
ȘI IMPLEMENTAREA SOLUȚIILOR?

Implicarea membrilor comunității 
în planificarea și implementarea 
strategiei este importantă, nu doar 
pentru că „abordarea participativă” este 

o componentă cheie a abordării Satelor Inteligente, 
ci mai ales pentru că, fără implicarea și asumarea 
strategiei de către populația locală, este aproape sigur 
că strategia nu poate fi realizată mai târziu.
Implicarea părților interesate este adesea un proces 
provocator, în special în comunitățile mai mari și în 
zonele care sunt caracterizate de depopulare extremă 
și/sau în care gradul de dezvoltare a indivizilor din 
cadrul comunității este foarte scăzut.
Nu există o singură rețetă cu privire la modul în care 
părțile interesate pot fi implicate într-o comunitate 
locală, deoarece aceasta depinde foarte mult de tipul 
și de nivelul de activitate al membrilor comunității, de 
conducerea locală și de alți factori. 
Unii lideri locali mai experimentați au sugerat că este 
important ca, pentru a motiva membrii comunității, 
ideile venite de la membrii comunității să fie 
ascultate, îmbrățișate și încurajate. Membrilor 
comunității le sunt alocate sarcini – mai ales dacă este 
vorba despre muncă voluntară – care sunt tangibile 
(adică punctul de plecare, punctul final și rezultatele 
pot fi văzute), iar cei care muncesc în beneficiul 
comunității beneficiază de (mici) recompense/de 
recunoaștere.
Unelte specifice privind modul de implicare a 
membrilor comunității sunt disponibile în Instrumentul 
de lucru Smart Rural 21.

Comunitățile cu un real succes sunt cele 
în care cel puțin câteva persoane dedicate 
din sat dau dovadă de viziune, spirit 
antreprenorial și devotament. Nu este 

neapărat nevoie ca la început să fie un număr mare de 
oameni. Chiar și unul sau doi localnici (în unele cazuri 
numiți plastic „oameni de bază”) pot începe să facă o 
schimbare, dacă nu o fac doar pentru bani, ci pentru 
o „credință” și o viziune comună. Trebuie să existe cel 
puțin una sau două persoane cu interesul, abilitățile, 
angajamentul și capacitatea necesare pentru 
demararea procesului. Fără spirit antreprenorial, fără 

responsabilitate și fără viziune, nu vă puteți îmbarca 
în aventura de realizare a unui Sat Inteligent. 
Nu este neapărat necesară o structură formală de 
guvernanță – de exemplu, primarul și echipa sa – care 
să inițieze sau să conducă un proces de elaborare 
a unei strategii de sat inteligent. Într-adevăr, există 
o diversitate de structuri de guvernanță a satelor 
inteligente, în contextul satelor Smart Rural 21.

Faptul că nu există un sistem instituțional 
sau de finanțare formal, dar există un 
angajament puternic la nivel european și 
din partea unor state membre cu privire la 

sprijinirea satelor inteligente prin mai multe surse de 
finanțare, dă speranță comunităților rurale. Finanțarea 
soluțiilor inovatoare în contextul dezvoltării rurale 
locale din perspectivă teritorială s-a realizat până acum 
– aproape exclusiv – prin intermediul mecanismului 
LEADER/DLRC. LEADER/CLLD va rămâne cu 
siguranță sursa principală de finanțare pentru Satele 
Inteligente. Cu toate acestea, LEADER/DLRC are o 
cotă relativ mică din fondurile de dezvoltare rurală și 
avem nevoie de implicarea mai multor fonduri și a mai 
multor factori de decizie la bord pentru a transforma 
în realitate inovările din comunitățile rurale locale. 
Proiectul Sate Inteligente vă poate deschide noi 
uși, trebuie doar să bateți în continuare.

Cu siguranță, este greu să navighezi 
prin jungla finanțărilor, programelor, 
intervențiilor și solicitărilor de propuneri 
din cadrul UE, în special atunci când vorbim 

despre o comunitate rurală cu resurse limitate. Multe 
comunități rurale rămân dezamăgite atunci când depun 
mult efort și consumă multe resurse, dar solicitarea lor 
nu are succes, din cauza mediului administrativ strict. 
În consecință, mulți pur și simplu renunță, crezând că 
au „lucruri reale” mai importante de făcut și ar putea 

Majoritatea satelor Smart Rural 21 au considerat că 
procesul de implicare a părților interesate în timpul 
dezvoltării strategiei este „oarecum dificil” (date 
bazate pe 12 respondenți la sondaj).
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Cât de dificilă vi s-a părut implicarea 
părților interesate/procesul participativ?

„De multe ori, la noi în sat vin oameni care spun 
că ar vrea să realizeze un proiect și bineînțeles 
că noi îi primim pe toți cu entuziasm. Dar până 
la urmă, tot localnicii sunt cei care trebuie să-l 
realizeze. Uneori vin 50 de persoane care spun 
că vor să realizeze ceva în Ostana, dar numai 1 se 
întoarce. Iar apoi începem să vedem dacă există 
spațiul disponibil sau posibilitatea de a realiza 
acțiunile respective. Iar în acest mod efectuăm o 
mulțime de activități.” 

Enrica Alberti, satul Ostana, Smart Café

https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
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avea dreptate. Implicarea în proiecte finanțate de UE 
nu este întotdeauna ușoară, iar comunitățile rurale 
ar putea avea nevoie de sprijin și consiliere 
de specialitate 
pentru a identifica 
s o l i c i t ă r i l e 
potrivite, pentru 
a aplica pentru 
finanțare și 
pentru a respecta 
c e r i n ț e l e 
(administrative). 
Este greu de spus 
dacă investiția va 
merita, dar merită 
să încercați, 
deoarece există multe oportunități de finanțare 
relevante. La fel ca toate celelalte, și pregătirea 
aplicației potrivite este, de asemenea, o abilitate care 
poate fi învățată cu oarecare sprijin – mai ales dacă 
aveți ideile și motivația potrivite.
Pe lângă finanțarea publică, comunitățile rurale - în 
special cele mai active - sunt nevoite adeseori „să-și 
ia viitorul în propriile mâini”, fiind nevoite să identifice 
surse alternative de finanțare. Pot fi explorate, printre 
altele, finanțarea privată - modele durabile de afaceri 
- ONG-uri/fundații, finanțarea participativă, precum și 
instrumentele financiare ale UE.

Implicarea tinerilor necesită o atenție 
deosebită iar creativitatea și animarea sunt necesare 
pentru a stârni interesul tinerilor. Implicarea tinerilor 
a fost un subiect cheie în câteva dintre satele 
Smart Rural 21 selectate. În Mukarov (CZ), principala 
preocupare a fost modul de implicare a tinerei 
generații în activități comune: a fost înființat un club 

de tineret (Hangout4Teens), care a fost animat de 
un student care locuiește în sat. În Alsunga (LV), 
principalul obiectiv a fost implicarea tinerilor și 
îmbunătățirea abilităților digitale și de programare 
(realitatea virtuală). Ansó (ES) este un exemplu de bune 
practici cu privire la modul în care copiii au fost implicați 
în consultarea bătrânilor cu privire la viitorul satului.

SFATURI ȘI RECOMANDĂRI: TREBUIE SĂ ÎNCEPEȚI DE UNDEVA

Chiar și în cadrul proiectului Smart Rural 21, am 
văzut din ce în ce mai puține povești de succes, în 
ceea ce privește capacitatea comunităților rurale 
de a îmbrățișa procesul de transformare într-un Sat 
Inteligent. Credem că proiectul nu este în primul rând 
pentru „prezentarea” satelor, ci pentru a înțelege 
dinamica reală dintr-o comunitate rurală și pentru 
a putea decide ce funcționează și ce nu. În acest 
context, este permis și eșecul. Nu vă lăsați induși în 
eroare („nu tot ce strălucește este aur”) și căutați 
valoarea reală. 
În același timp, trebuie întotdeauna să țineți cont 
de capacitățile unei comunități. Proiectul a lucrat 

cu comunități inspirate, conduse de una sau foarte 
puține persoane implicate în zone rămase foarte mult 
în urmă, în care nu există practic nicio comunitate 
care să se implice. Dacă aveți idei și viziune, nu vă 
speriați; trebuie să începeți de undeva.
Nu este un „eșec” atunci când există unul sau câțiva 
oameni care inițiază procesul. Eșecul este lipsa unui 
angajament real și a viziunii din partea persoanei 
(persoanelor) care conduc – sau mai degrabă domină 
– procesul, unde interesul personal prevalează asupra 
ideilor și viziunii privind comunitatea rurală și zona.

Proiectul Smart Rural 21 a 
oferit sprijin de specialitate unora 
dintre comunitățile rurale pentru 
a identifica și a solicita finanțare 
(cum ar fi Ansó în Spania, Osta-
na în Italia și Stanz im Mürztal 
în Austria). Puteți afla mai multe 
despre experiența acestor sate 
accesând paginile web și con-
sultând instrumentul de lucru al 
satului în cauză.

Cea de-a doua Smart Vil-
lage Academy (ziua a doua) s-a 
concentrat în special pe accesarea 
diverselor surse – în special planifi-
carea schemelor de finanțare partic-
ipativă – pentru comunitățile rurale.

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/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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Proiectul Smart Rural 27 a efectuat o analiză (în 
septembrie 2021) care a implicat un număr mare de 
inițiative ale comunităților rurale, pentru a înțelege 
în ce măsură sunt accesibile fondurile UE (și alte 
fonduri) comunităților rurale. 
Analiza a arătat că majoritatea soluțiilor sunt 
implementate din fonduri locale/guvernamentale, 
private sau naționale. Printre fondurile UE la care 

comunitățile locale au avut acces s-au aflat aproape 
în exclusivitate Programele de Dezvoltare Rurală iar, în 
cadrul acestora, LEADER/DLRC. Acest lucru evidențiază 
potențialele provocări în accesarea diferitelor fonduri 
UE la nivelul comunităților rurale locale.
Sursa: Prezentarea Edinei Ocsko, Coordonator al 
proiectului Smart Rural 27

Proiectul Smart Rural 21 a identificat șase 
modele de guvernanță prin analizarea 

procesului de tranzitie către conceptul de Sat 
Inteligent în rândul comunităților rurale participante. 
Fiecare model are „avantaje și dezavantaje”. Cele 
șase modele sunt următoarele:
•	 Modelul 1A: Poziția relativ dominantă a primarului/
viceprimarului ales și a echipei acestuia
•	 Modelul 1B: Primari aleși/viceprimari și implicare 
puternică a comunității
•	 Modelul 2A: Lideri locali influenți (care nu sunt 
aleși)/persoane influente cu poziție dominantă

•	 Modelul 2B: Lideri locali influenți (care nu sunt 
aleși)/persoane influente și colaborare strânsă cu 
comunitatea locală
•	 Modelul 2C: Specialist local sau organizație locală 
de specialitate care conduce procesul
•	 Modelul 3: Organisme autonome de guvernanță 
locală alcătuite din localnici
Satele din cadrul Smart Rural 21 sunt 
clasificate în modelele prezentate mai jos.  
În ce model se încadrează comunitatea dvs. rurală? 
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SFATURI ȘI RECOMANDĂRI: FINANȚAREA SOLUȚIILOR INTELIGENTE

 √ Găsirea drumului prin jungla diverselor solicitări 
publice de finanțare, înțelegerea condițiilor și aplicarea 
la finanțare sunt foarte împovărătoare. Informațiile 
privind politicile de pe site-ul web al Smart Rural 21 
pot oferi un punct de plecare pentru identificarea 
potențialelor finanțări. Trebuie să vă gândiți dacă 
doriți să porniți pe acel drum și, dacă da, este posibil 
să aveți nevoie de consultanță de specialitate.

 √ Accesarea fondurilor publice și a solicitărilor de 
proiecte nu este neapărat singura modalitate de 
a obține finanțare, putând fi identificate și alte 
alternative, în special modelele durabile de afaceri și 
finanțarea participativă.

 √ Cele mai de succes/„mai inteligente” 
comunități rurale nu sunt neapărat cele care au 
cel mai mult succes în depunerea solicitărilor de 
finanțare. Unele comunități își dezvoltă abilitățile 
de a avea succes în cererile de finanțare, dar pare să 
existe și pericolul de a deveni prea dependente de 
oportunitățile de finanțare, în loc să fie inteligente din 
punct de vedere strategic.

 √ Comunitățile rurale pot acționa în mod activ 
pentru a identifica cele mai relevante resurse pentru 
propriile scopuri (mai degrabă decât a se baza pe 
lucrurile disponibile). Un punct de plecare este 
identificarea punctelor comune dintre obiectivele 
locale și obiectivele de nivel superior (de exemplu, 
cele stabilite prin Strategiile de Dezvoltare Locală 
LEADER sau prin programele și politicile regionale).

 √ Pe lângă programele naționale de finanțare, 
există și oportunități de proiecte transfrontaliere/
transnaționale, inclusiv solicitări pentru proiecte de 
cooperare transnațională LEADER, Interreg, Europa 
pentru cetățeni, Erasmus+ și Orizont Europa.

 √ Pe lângă Smart Rural 21, există și alte inițiative 
europene care lucrează pentru a sprijini satele și 
pentru a ajuta la dezvoltarea strategiilor de sate 
inteligente și a inițiativelor, prin intermediul unui 
mediu mai propice. Printre altele, părțile interesate ar 
putea dori să urmărească evoluția proiectului Smart 
Rural 27.

MAI MULTE INFORMAȚII: SOLUȚII INTELIGENTE ȘI FINANȚAREA

Instrument de lucru Smart Rural 21: instrumente practice pentru implementarea strategiei
Baza de date a soluțiilor inteligente din cadrul Smart Rural 21: soluții inteligente cu detalii privind implementarea
Profilurile satelor și soluțiile din cadrul Smart Rural 21: informații detaliate privind acțiunile inteligente efectuate 
de către sat

4. CONCLUZII
În acest scurt ghid, am încercat să vă împărtășim 
esența experienței acumulate în cadrul proiectului 
Smart Rural 21, prin colaborarea cu comunitățile 
rurale din Europa în anii 2020 și 2021. Mesajele și 
resursele sunt doar punctul de plecare pentru o 
călătorie pe care fiecare comunitate rurală trebuie 
să o efectueze pe cont propriu. Munca grea cade pe 
umerii dumneavoastră, cei care locuiți în comunități 
rurale care se confruntă cu atât de multe provocări, 
dar sperăm că aveți și multe oportunități noi. 
Conceptul de Sate inteligente își propune să vă ofere 
inspirație pentru această călătorie. Nu este încă un 
concept cu drepturi depline. La fel ca soluțiile inteligente 
și inovatoare din comunitățile rurale, și conceptul de 
Sate Inteligente în sine este un experiment. Depinde 
de noi toți dacă el va avea succes sau va deveni doar o 
tentativă eșuată sau jargon lipsit de sens. 
Nu sunteți singuri în această călătorie. Mai multe 
state membre sprijină în mod activ satele inteligente 
în perioada de derulare a programelor 2021-2027, 
iar Comisia Europeană continuă, de asemenea, să își 
ofere sprijinul, inclusiv prin cea de-a doua Acțiune 
pregătitoare privind zonele rurale inteligente în secolul 
XXI (Proiectul Smart Rural 27). 

Alăturați-vă și luați legătura cu alte sate pentru a vă 
î m p ă r t ă ș i 
experiențele. „Singura modalitate de a trans-

fera informații este emoția, iar 
asta este foarte important. O 
rudă a emoției este pasiunea.” 

Fritz Pichler, 
Primarul din 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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