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PREDGOVOR

Če ste podeželska skupnost, ki si prizadeva postati pametnejša, ali če podpirate podeželske skupnosti, 
da bi postale pametnejše, je ta vodnik pravi za vas. Namenjen pa vam je tudi, če želite zgolj bolje razumeti  
koncept pametnih vasi: kaj je mišljeno z izrazom pametna in kaj z izrazom vas. Vodnik je rezultat dveh 
let intenzivnega dela s podeželskimi skupnostmi po vsej Evropi v okviru prvega pripravljalnega ukrepa za 
pametna podeželska območja v 21. stoletju (Pametno podeželje 21 (ang. Smart Rural 21)).1 Cilj projekta je 
podpreti podeželske skupnosti po vsej Evropi pri eksperimentalnem razvoju in izvajanju strategij pametne 
vasi ter v okviru tega procesa oblikovati sklepe in priporočila. Po vsej Evropi je bilo izbranih 21 podeželskih 
skupnosti z različnimi značilnostmi, ki so v okviru projekta Smart Rural 21 prejele podporo za razvoj in 
izvajanje strategije. Zaradi velikega zanimanja podeželskih skupnosti za sodelovanje je bilo v okviru projekta 
več kot 100 podeželskih skupnosti (vasi, vključene v proces Come Along!/Pridi zraven!) vključenih v različne 
izmenjave in dejavnosti za krepitev zmogljivosti.

Vodilo projekta in vodnika je isto: namenjena sta podeželskim skupnostim. Projekt Smart Rural 21 
že od začetka sodeluje s skupnostmi in se osredotoča na njihove potrebe od razvoja strategije do izvedbe 
pametnih rešitev. Vodnik temelji na izkušnjah sodelovanja s skupnostmi, njihovih povratnih informacijah, 
izzivih in dosežkih. S pomočjo vodnika delimo s projektom pridobljene izkušnje zainteresiranemu občinstvu, 
da bi lahko kar najbolje izkoristilo rezultate tega procesa.

Namen tega vodnika ni zagotoviti popolnega in celovitega nabora orodij, s katerimi bi se podali na 
pot razvoja pametne vasi. Namen je zagotoviti okvir, izpostaviti glavna spoznanja ter opredeliti prave vire 
in sredstva za zainteresirane skupnosti. Če želite stopiti na pot pametnih vasi, se boste morali poglobiti v 
razpoložljive vire in nabor orodij prilagoditi vašim potrebam. Upamo, da bo vodnik prvi korak na vaši poti!

Edina Ocsko (koordinatorka projekta) v imenu ekipe Smart Rural 21

1 Dveinpolletni projekt, ki ga financira Evropska komisija (GD AGRI), vodi pa ga skupina E40.
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1. KAJ JE PAMETNA VAS?
Čeprav so se v zadnjih desetletjih pojavile številne 
pametne vasi, je koncept pametnih vasi razmeroma 
nov, saj ga je Evropska komisija na pobudo Evropskega 
parlamenta leta 2017 prvič uradno oblikovala v okviru 
ukrepa EU za pametne vasi. Istega leta je kontaktna 
točka Evropske mreže za razvoj podeželja (ENRD) 
ustanovila tematsko delovno skupino za pametne 

vasi, da bi olajšala izmenjavo med deležniki o novem 
konceptu. Med letoma 2018 in 2019 je Evropska komisija 
začela pilotni projekt pametnih eko-socialnih vasi, da bi 
celovito opredelila pametne vasi ter prepoznala ustrezne 
dobre prakse in študije primerov. Pomembno je opozoriti, 
da ima lahko vsaka država članica svojo opredelitev 
pametnih vasi, prilagojeno nacionalnemu kontekstu.2

V opredelitvi pametnih vasi, kot so 
opredeljene v pilotnem projektu pametnih 

eko-socialnih vasi, je navedeno: Pametne vasi so 
skupnosti na podeželskih območjih, ki razvijajo 
pametne rešitve za spoprijemanje z lokalnimi 
izzivi. Gradijo na obstoječih lokalnih prednostih in 
priložnostih za sodelovanje v procesu trajnostnega 
razvoja svojih ozemelj. Pri razvoju in izvajanju 
strategij za izboljšanje gospodarskih, socialnih in 

okoljskih pogojev se opirajo na participativni pristop, 
zlasti s spodbujanjem inovacij in uporabo rešitev, 
ki jih ponujajo digitalne tehnologije. Pametne vasi 
imajo koristi od sodelovanja in zavezništev z drugimi 
skupnostmi in akterji na podeželskih in mestnih 
območjih. Uvedba in izvajanje strategij pametne vasi 
lahko temeljita na obstoječih pobudah in se lahko 
financirata iz različnih javnih in zasebnih virov.

Namen prvega pripravljalnega ukrepa za pametna 
podeželska območja v 21. stoletju – projekt Smart 
Rural 21 (december 2019–november 2022) je bil 
pretvoriti opredelitev koncepta pametnih vasi  v realno 
okolje z zagotavljanjem podpore vasem pri razvoju in 
izvajanju strategij pametne vasi po vsej Evropi. Drugi 
pripravljalni ukrep za pametna podeželska območja v 

21. stoletju – projekt Smart Rural 27 se je začel izvajati 
leta 2020 in bo potekal do konca leta 2023, njegov cilj 
pa je zagotovili učinkovite podporne okvire za pametne 
vasi po vsej Evropi, in sicer z analitičnim delom, 
izmenjavo informacij (tako o pametnih podeželskih 
skupnostih kot tudi o podpori za pametne vasi) ter z 
vzpostavitvijo pilotnega observatorija za pametne vasi.

Pametne vasi so privlačen koncept, njegova natančna 
razlaga in opredelitev pa predstavljata izziv. Dve 
osnovni vprašanji, ki se pogosto pojavita v zvezi s 

pametnimi vasmi, sta: kaj je pametno in kaj je vas? 
Najprej si oglejmo drugo vprašanje.

ZGODOVINA KONCEPTA PAMETNIH VASI EU

Ukrep EU 
za pametne 

vasi

Tematska delovna 
skupina Evropske mreže 

za razvoj podeželja za 
pametne vasi

Pilotna študija o 
pametnih eko-
socialnih vaseh

Prvi pripravljalni ukrep 
za pametna podeželska 
območja v 21. stoletju

Drugi pripravljalni ukrep 
za pametna podeželska 
območja v 21. stoletju

2017 2017 2017-2019 2019-2022 2020-2023

2 Za nacionalne opredelitve glej tudi informativne preglede držav članic.
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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/sl/publication-detail/-/publication/dd89b954-a0ca-11ea-9d2d-01aa75ed71a1
https://www.smartrural21.eu/
https://www.smartrural21.eu/
http://www.smartrural27.eu/
https://www.smartrural27.eu/policies/
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Opredelitev pametnih vasi v poročilu o pametnih eko-
socialnih vaseh predlaga, da se pri opredeljevanju 
podeželskih skupnosti upošteva tipologija podeželskih 
območij, ki jo uporabljata OECD ali Eurostat. Tipologija 
občine razvršča v podeželsko območje, manjše 
mesto/predmestje ali mesto. V kontekstu pametnih 
vasi je smiselno upoštevati občine (ali podeželske 

skupnosti na območju občine), ki so opredeljene kot 
podeželska območja, v nekaterih primerih pa tudi kot 
manjša mesta in predmestja.

1.1 KAJ JE VAS?
Opredelitev se nanaša na skupnosti na podeželskih 
območjih, kar je bolj nevtralen izraz od vasi, saj lahko 
izraz vas v nekaterih primerih omejuje in/ali ni primeren 
opis podeželskih skupnosti v danem nacionalnem 
kontekstu. V teh smernicah pogosteje uporabljamo 
izraz podeželske skupnosti kot pa vasi. Pri sklicevanju 
na koncept pametnih vasi izraz v angleščini zapisujemo 
z veliko začetnico (Smart Villages).
Pogosto se zastavlja vprašanje, kako velika ali majhna 
je lahko skupnost v okviru koncepta pametnih vasi in 

ali je pomembna vrsta območja, kjer se nahaja (npr. 
oddaljena ali blizu mesta). Na splošno ni posebnih 
omejitev, izbrane vasi v okviru projekta Smart 
Rural 213 pa se v zvezi s tem zelo razlikujejo (glej graf 
v nadaljevanju). Največja podeželska skupnost med 
izbranimi vasmi v projektu Smart Rural 21 je Mouans-
Sartoux (Francija) s približno 10.000 prebivalci; 
najmanjša je Ostana (Italija) v alpskem gorskem 
območju s približno 50 stalnimi prebivalci.

3 V okviru projekta Pametno podeželje 21 je bilo izbranih 21 vasi, ki prejmejo podporo za razvoj strategije za pametne vasi in izvajanje  
 pametnih rešitev.

Prvi pripravljalni ukrep za pametna  
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Število izbranih vasi v projektu Smart Rural 21 
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https://www.smartrural21.eu/villages/mouans-sartoux_fr/
https://www.smartrural21.eu/villages/mouans-sartoux_fr/
https://www.smartrural21.eu/villages/ostana_it/
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1.2 KAJ POMENI PAMETNO?
Inovacije so ena najpomembnejših značilnosti 
koncepta pametnih vasi. Inovacije na splošno sproži 
potreba po spremembah in prizadevanje zanje, pa 
tudi potreba po spoprijemanju z določenim izzivom.
Čeprav v okviru razvoja podeželja obstajajo različne 
opredelitve inovacij4, te v okviru koncepta pametnih 
vasi niso jasno opredeljene. To ni presenetljivo, saj je 
inovacije v teritorialnem okviru težko opredeliti. Izziv 
je v tem, da je odgovor na vprašanje, ali je rešitev 
inovativna, odvisen od posebnosti okolja, v katerem 
se rešitev izvaja. Z drugimi besedami, nekaj, kar je 
običajna praksa v eni lokalni skupnosti, je lahko v 
drugi nekaj povsem novega. Zato je treba inovacije 
vedno obravnavati v lastnem (lokalnem) kontekstu. 
Vprašanje, kako lahko vasi prepoznajo prave inovacije, 
je podrobneje obravnavano v oddelku 3.2.
Če rečemo, da je pametno = digitalno, bi to lahko 

pomagalo rešiti 
težavo, saj bi bila to 
preprosta referenčna 
točka (merilo) za 
vsakogar, ne glede 
na to, ali počne kaj 
„pametnega“ ali ne. 
Digitalizacija je nekaj, 
česar ne moremo več 
prezreti, in če želimo 

preživeti v 21. stoletju, 
moramo vsaj 
poskusiti slediti tempu 
digitalnih inovacij in 
izkoristiti najrazličnejše 
priložnosti, ki jih 
ponujajo. 
Vendar vprašanje ni 
tako preprosto. 
Zakaj? Preprosto povedano, ker lahko začnete 
uporabljati neko digitalno tehnologijo, ne da bi to 
resnično vplivalo na lokalno skupnost, koncept 
pametnih vasi pa je povezan z lokalnim prebivalstvom. 
Pametno v tem smislu pomeni uporabo inovativnih 
rešitev (vključno z digitalno tehnologijo) , ki vključujejo 
in koristijo lokalni skupnosti..
Že dolgo poteka razprava o tem, ali je treba „pametno“ 
v kontekstu pametnih vasi omejiti na „digitalno“, 
podobno kot pri pristopu za pametna mesta. Dosežen 
je bil dogovor, da inovacije ne bi smele biti omejene 
zgolj na digitalna vprašanja. Prvič, številna podeželska 
območja trpijo zaradi digitalnega razkoraka 
(nezadostnega dostopa do hitrih širokopasovnih 
povezav), osredotočanje na digitalno področje pa bi 
lahko še povečalo vrzel med naprednejšimi območji 
in območji, ki zaostajajo v razvoju. Drugič, poudarjeno 
je bilo, da je digitalna tehnologija (na podlagi preteklih 

Za zagotavljanje statističnih podatkov 
na lokalni ravni se za delitev ozemlja EU 

uporabljajo lokalne upravne enote (ang. Local 
Administrative Units - LAU). Države lokalno upravljanih 
območij ne razvrščajo na enak način, LAU se lahko 
nanašajo na različne enote, vključno z občinami, 
skupnostmi, krajevnimi skupnostmi ali okraji. 
Pametne vasi delujejo na različnih upravnih 
ravneh, na primer večina vasi v projektu Pametno 
podeželje 21 spada med lokalne upravne enote na 
ravni LAU2 ali nižje, nekatere skupnosti so LAU2 z  
več manjšimi naselji ali pa gre za več medsebojno 
povezanih LAU2. Območja LAU2 so glede na stopnjo 
urbanizacije (DEBURGA) razvrščena v mesta, manjša 
mesta ali predmestja in podeželska območja, pri tem 
je večina skupnosti podeželskih (glej na desni). 
Preverite tipologijo in statistiko o vašem 
območju LAU2. 

       Upravne meje: ©EuroGeographics ©UN-FAO ©Turks
Kartografija: Eurostat – GISCO, 05/2018

Mesta (Gosto poseljena območja: vsaj 50 % prebivalstva živi v mestnih središčih)

Manjša mesta in predmestja (Območje srednje gostote: manj kot 50 % živi v podeželskih mrežnih celicah  
in manj kot 50 % prebivalstva živi v urbanih središčih)

Podeželska območja (Redko poseljena območja: več kot 50 % prebivalstva živi v podeželskih mrežnih celicah)
Podatki niso na voljo

„Če nimate občutka, da se 
spoprijemate z izzivom, vam 
moram žal povedati, da ne 
boste ničesar spremenili.“ 

Profesor Henrique Leitão, 
Vrh o inovacijah v kmetijstvu 
(Lizbona), 2017

Znak Pametnega po Znak Pametnega po 
podeželja prikazuje podeželja prikazuje 
polovico žarnice–polovico polovico žarnice–polovico 
lokacije,  kar simbolizira, lokacije,  kar simbolizira, 
da je inovacije v okviru da je inovacije v okviru 
koncepta pametnih vasi koncepta pametnih vasi 
vedno treba upoštevati v vedno treba upoštevati v 
lokalnem kontekstu. lokalnem kontekstu. 

4 V skladu z opredelitvijo EIP-AGRI  je inovacija, povedano z nekaj besedami, „uspešno uresničena zamisel v praksi“.

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/eip-agri-part-eu
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izkušenj) ključen, a ne nujno edini način, da postane 
pametna. V pilotnem projektu o pametnih eko-
socialnih vaseh je bilo navedeno, da je „digitalizacija 
orodje, vendar ni sama sebi namen. Uporaba 
digitalnih tehnologij ni tisto, kar opredeljuje koncept 
pametnih vasi, prav tako pa digitalna tehnologija ni 
edini način za doseganje razvojnih ciljev. Jasno je, da 
se pri rešitvah uporablja tudi širok nabor nedigitalnih 
orodij.” Tematska delovna skupina Evropske mreže za 
razvoj podeželja je prišla do podobnih zaključkov.
V opredelitvi koncepta pametnih vasi EU je navedeno, 
da pametne vasi „uporabljajo inovativne rešitve[…], […], 
zlasti z mobilizacijo rešitev, ki jih ponujajo digitalne 
tehnologije”. „Zlasti“ pomeni, da so digitalne 
tehnologije pomembno sredstvo, ne pa tudi izključni 
način, da nekaj postane pametno. Opozoriti je treba, 
da bi lahko nekatere države članice pripravile različne 
opredelitve koncepta pametnih vasi (npr. z večjim 
poudarkom na digitalnem vidiku).

Preden začnete razvijati nekaj 
digitalnega in trendovskega, razmislite, 
zakaj in za koga to počnete ter kakšne so 
verjetne (družbene) spremembe, ki jih bo 

to prineslo lokalni skupnosti.

Podeželsko območje Raudanmaa (Finska) je eden 
dobrih primerov družbenega inoviranja. Prizadevanja 
vaške zadruge in 
vključevanje članov 
lokalne skupnosti 
v projekte, kot so 
š i r o k o p a s o v n o 
optično omrežje 
v skupnosti, 
v e č n a m e n s k o 
vaško središče in 
lokalne storitve v vasi (vključno z uporabo digitalne 
tehnologije) lahko drugim služijo kot navdih. Vas 
Stanz im Mürztal v Avstriji omogoča nove priložnosti 
za družbene inovacije v povezavi z energetskim 
prehodom in digitalizacijo (z uporabo tehnologije 
veriženja podatkovnih blokov v kombinaciji z lokalnim 
sistemom žetonov).

„Želimo, da bi naša vas 
postala srce podeželskega 
območja Raudanmaa, kot 
je bila nekoč šola.” 

Heini Niklas-Salminen, 
Raudanmaa, 2021

Družbene inovacije so enako pomembna značilnost 
koncepta pametnih vasi kot digitalne/tehnološke 
inovacije. Participativni pristop in vpliv pametnih 
rešitev na podeželsko družbo sta ključna pogoja pri 
konceptu pametnih vasi. Kadar inovativne rešitve 
vplivajo na lokalno družbo in/ali kadar se v skupnosti 
ustvarijo novi participativni procesi (socialne prakse), 
govorimo o družbenih inovacijah.
V projektu SIMRA (družbene inovacije na 
marginaliziranih podeželskih območjih) v okviru 
programa Obzorje 2020 so na primer družbene 
inovacije opredeljene kot „preoblikovanje družbenih 
praks kot odziv na družbene izzive, katerega namen 
je izboljšati rezultate na področju družbene blaginje 
in nujno vključevati sodelovanje akterjev civilne 
družbe“. Program Obzorje Evropa (program EU za 
raziskave in inovacije) predlaga, da se „družbene 
inovacije priporočajo, kadar je rešitev na stičišču 

družbenih in tehničnih rešitev, ter zahteva 
družbene spremembe, nove družbene prakse, 
družbeno odgovornost ali uvajanje na trg“.
Nekatere vasi, vključene v projekt Pametno 
podeželje 21, so si prizadevale razviti pametne rešitve. 
Vendar je bilo v treba v nekaterih skupnostih ponovno 
temeljito razmisliti o prvotni zamisli. To zlasti velja 
za rešitve na področju e-zdravja in e-oskrbe, zlasti 
za starejše. Razvoj pametnih aplikacij e-zdravja ni 
nujno pravi in edini način za pametno reševanje izziva 
zagotavljanja oskrbe starejšim. Potrebno je skrbno 
predhodno načrtovanje in krepitev zmogljivosti, da 
bi se lahko odločili, ali je vlaganje v orodja e-zdravja 
smiselno. V okviru projekta Pametno podeželje 21 je bil 
tak postopek načrtovanja razvit s tremi vasmi (Dingle 
(Irska), Sollstedt (Nemčija) in Penela (Portugalska)), 
rezultati pa so na voljo na spletnih straneh vasi.

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 KAKO SE KONCEPT PAMETNIH VASI RAZLIKUJE  
OD PRISTOPA LEADER/CLLD?

Koncept pametnih vasi se najpogosteje primerja s 
pristopom LEADER/lokalnim razvojem, ki ga vodi 
skupnost (CLLD). Pristop LEADER ima nedvomno veliko 
podobnosti s konceptom pametnih vasi, zlasti glede 
ključnih načel obeh instrumentov. Pristop LEADER/
CLLD bo tudi ključni instrument in vir financiranja za 
prihodnje strategije in rešitve za pametne vasi (glej 
tudi oddelek 2.4 o financiranju pametnih rešitev), 
lokalne akcijske skupine v okviru pristopa LEADER 
imajo pogosto vlogo „posrednika inovacij“ in 
podpornika vasi. Postopek priprave strategije pametne 
vasi je na primer v vasi Dingle (Irska) vodila lokalna 
akcijska skupina (NEWKD), nekatere druge vasi, npr.  
Raudanmaa (Finska), Torup (Danska), Kythera (Grčija) 
in druge izbrane vasi iz projekta Smart Rural 21 pa so 
od svojih lokalnih akcijskih skupin prejele finančno in 
tehnično podporo za procese koncepta pametne vasi.
Vendar pa so pri konceptu pametnih vasi tudi nekatere 
ključne razlike:
•	 Pri konceptu pametnih vasi gre v veliki meri 
za vključevanje lokalnih skupnosti – tj. manjših 
ukrepov na lokalni ravni in zagotavljanje pomoči pri 
iskanju načina, kako obravnavati izzive in izkoriščati 
priložnosti v 21. stoletju. Pristop LEADER/CLLD deluje 
na višji geografski in upravni ravni. Ozemlja lokalnih 
akcijskih skupin v okviru pristopa LEADER vključujejo 
številne vasi, vendar so strategije lokalnega razvoja 
oblikovane na širši teritorialni ravni in zato posebnosti 
lokalnih skupnosti ni mogoče vedno upoštevati.
•	 Pristop LEADER/CLLD ima namensko 
institucionalno strukturo in dodeljena sredstva, 
medtem ko pametne vasi institucionalne ali namenske 
politične strukture še nimajo. To je tudi prednost v 
smislu, da je več možnosti za eksperimentiranje in 
pilotno izvajanje, zlasti kar zadeva uporabo različnih 
virov financiranja. Koncept pametnih vasi ne bi smel 
biti omejen zgolj na dostop do financiranja v okviru 
pristopa LEADER; temveč bi bilo treba zagotoviti 
širok nabor virov financiranja, kot so skladi kohezijske 
politike, vključno z Evropskim skladom za regionalni 
razvoj (ESRR) in Evropskim socialnim skladom (ESS) ter 
mehanizmom za okrevanje in odpornost ali Evropskim 
skladom za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA).

•	 Koncept pametnih vasi krepi lokalne inovacije 
in eksperimentiranje s pametnimi rešitvami, ki 
izhajajo neposredno iz lokalnih skupnosti, s posebnim 
poudarkom na novih izzivih in priložnostih 21. stoletja, 
kot sta prilagajanje podnebnim spremembam in 
digitalizacija. V tem okviru imajo ali lahko imajo 
lokalne akcijske skupine v okviru pristopa LEADER 
ključno vlogo pri omogočanju inovacij, saj podpirajo 
nastanek pametnih vasi na svojih ozemljih.

„Ali so bile inovacije, s katerimi niste uspeli?«

»Veliko jih je bilo! Na primer pri iskanju 
proizvajalca posode za vodo „olla“* smo bili 
trikrat neuspešni. Izdelava posode „olla“ je terjala 
eno leto truda, ker pa smo vedeli, kaj želimo, 
nam je na koncu tudi uspelo.

Proizvodnja konoplje. Po našem mnenju je 
šlo za neuspeh. Pridobili smo veliko izkušenj, 
veliko smo se naučili, z gospodarskega vidika pa 
nismo dosegli polovice cene, ki smo jo navedli. 
Pogosto se boste jezili na neuspehe. Besedo „ne“ 
slišim velikokrat in zavrnitev se mi ne zdi nekaj 
posebnega. Ko pa boste enkrat počeli nekaj, 
čemur boste predani, boste nekoliko odprli svoje 
srce in zgradili zaupanje, takrat pa bodo tudi 
ljudje spremenili svoj odnos.“

Piotr Ostaszewski, Tomaszyn (Poljska), Smart Café 

* Več informacij o posodi „olla“  
je na voljo v nadaljevanju.

NAMIGI IN REŠITVE: KAKO STOPITI NA POT INOVIRANJA?

	√ Inovacije morajo vedno izhajati iz potrebe po rešitvi določenega izziva, s katerim se spoprijema 
lokalna skupnost/podeželsko območje. Razmislite o posebnih težavah in izzivih, s katerimi se mora 
spoprijeti vaša skupnost.
	√ Za iskanje pravih inovacij je potrebno veliko raziskovanja, pogovorov s strokovnjaki, raziskovalci in 

drugimi vasmi.
	√ Inovacije se najpogosteje pojavijo prek interakcije med (lokalnimi) ljudmi, kar pomeni, da rešitev ni vedno 

mogoče najti zunaj.
	√ Inovacije zahtevajo veliko eksperimentiranja in v nekaterih primerih lahko že po definiciji vključujejo neuspeh.

https://www.smartrural21.eu/villages/dingle_ie/
https://www.smartrural21.eu/villages/raudanmaa_fi/
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. KAKO RAZVITI STRATEGIJO PAMETNE VASI?
Strategija pametne vasi je inovativna strategija 
lokalnega razvoja, tj. strategija, koncept ali načrt, 
zasnovan na lokalni ravni s participativnim pristopom, 
ki ponuja celostno dolgoročno vizijo za zadevno 
podeželsko skupnost in se uresniči z inovativnimi 
rešitvami. Prvih pet korakov orodja za načrtovanje 

Smart Rural 21 se nanaša na ključne korake pri 
oblikovanju strategije, vključno z (1) vzpostavitvijo; 
(2) evidentiranjem konteksta in deležnikov; (3) 
vključevanjem deležnikov; (4) oblikovanje strategije; 
(5) strategijo pametne vasi.

2.1 ZAKAJ JE STRATEGIJA PAMETNE VASI SPLOH POTREBNA?
Strategija pametne vasi je v središču koncepta 
pametnih vasi. V skladu z opredelitvijo se pametne 
vasi „pri razvoju in izvajanju strategij za izboljšanje 
gospodarskih, socialnih in okoljskih razmer zanašajo 
na participativni pristop“. 
Ali je strategija pametne vasi resnično potrebna, da bi 
vas postala pametna?

Strategija je pomembna za strukturirano in 
dolgoročno razmišljanje. Vendar je koristna 
le, če skupnosti pomaga oblikovati in deliti 
skupno vizijo, razmišljati o tem, kaj bi vas 

rada srednje- in dolgoročno dosegla (npr. v petih do 
desetih letih), kako združiti obstoječe pobude in zamisli. 
Strategije so pomembne za povezovanje različnih pobud 
in zagotavljanje pomoči pri bolj celostnem razmišljanju 
vasi (in ne zgolj osredotočanje na posamezne pobude). 
Razvoj strategije pametne vasi bi lahko bil še posebej 
koristen naslednji korak za „vasi v prehodu“, tj. vasi, ki 
že imajo nekaj pametnih rešitev, nimajo pa še celovite 
in povezane strategije pametne vasi ali dolgoročne vizije.
Strategije pametne vasi so lahko tudi učinkovito 

orodje za komuniciranje vizije vasi tako na notranji 
ravni (namenjeno članom skupnosti) kot tudi navzven, 
npr. na različnih ravneh upravljanja (lokalne akcijske 
skupine v okviru pristopa LEADER, na regionalni ali 
nacionalni ravni). Celovita strategija, ki je povezana 
tudi s prednostnimi nalogami, določenimi na višjih 
upravnih ravneh, lahko prispeva k opredelitvi virov 
financiranja za njeno izvajanje.

Pomembno je, da se strategije pametne 
vasi ne razvijejo zgolj zaradi formalnosti. 
Skupnost bi si morala prizadevati za razvoj 
strategije, ki je v lasti skupnosti in se razvija 

ter je lahko dobra referenčna točka za razprave in 
ukrepe, usmerjene v prihodnost. Ni priporočljivo, da 
bi se strategija razvila zgolj z namenom dostopa do 
financiranja (čeprav je to zagotovo ena od možnih 
koristi razvoja strategije). Razmislite, ali potrebujete 
strategijo in kako bi jo uporabili za razvoj vaših 
podeželskih skupnosti in območja. 
Razvoja in izvajanja strategije pametne vasi ni mogoče 
obravnavati kot projekt, v katerega je vključena samo 

Tradicionalen in preprost način za varčevanje z vodo in izboljšanje 
rasti rastlin (inovacija iz Tomaszyna, Poljska)

Posoda ost-oya (olla, oya) je neoantična posoda, izdelana iz porozne in 
samoprepustne gline. Zakopljemo jo v tla za namakanje vrta na naravni 
način, pri tem pa znatno zmanjšamo izgubo vode in delo z zalivanjem. 
Posodo ost-oya (olla, oja) vsakih nekaj dni napolnite, za ostalo pa bo 
poskrbela sama. Kako?
Preprosto, saj korenine instinktivno rastejo proti porozni glini, ki jim 
omogoča, da vzamejo toliko vode, kot je potrebujejo in kadar jo 
potrebujejo. Nič več in nič manj. Zato se poraba vode zmanjšuje, vi skrbite za okolje, vaš vrt pa je videti še lepši.
Vir: https://ost-oya.pl/en/ost-oya-2/

KJE JE NA VOLJO VEČ INFORMACIJ: KONCEPT PAMETNIH VASI

Smart Villages: Concept, issues and prospects for EU Rural Areas, Think Tank European, 2021: celovito poročilo 
o konceptu pametnih vasi, ključnih značilnostih in njihovem razvoju.
Pilot project, Smart eco-social villages: končno poročilo, Ecorys idr., 2019: projekt, ki ga financira Evropska 
komisija, za opredelitev pametnih vasi ter najboljših praks in študij primerov.
Smart Villages: Revitalising rural areas, ENRD, 2018: kratek videoposnetek o konceptu pametnih vasi.
EU supports smart villages, EUDigital, 2017: kratek videoposnetek z razlago koncepta pametnih vasi in 
njegovega razvoja.

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/smart-village-strategy/
https://ost-oya.pl/en/ost-oya-2/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document/EPRS_BRI(2021)689349
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document/EPRS_BRI%282021%29689349
https://op.europa.eu/sl/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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ena oseba, in/ali svetovalni projekt. Četudi bi lahko 
ti ukrepi formalno in vsebinsko predstavljali podlago 

za navidezno 
p r i v l a č n o 
s t r a t e g i j o , 
izkušnje kažejo, 
da bo taka 
strategija kaj 
kmalu ostala 
brez vetra v 
jadrih, ker ne 
bo niti zavez niti 
prizadevanj za 
njeno izvajanje. 
Take strategije 
(ali predlogi 

projektov) bi lahko pritegnili sredstva v kratko- do 
srednjeročnem okviru, vendar bi ti pristopi brez 
prave zavezanosti in znanja v okviru zagotavljanja 

pomoči podeželski skupnosti pri preživetju propadli. 
Zato procesa razvoja koncepta pametnih vasi ne 
začnite izvajati samo zaradi financiranja, temveč iz 
prepričanja in z vključevanjem lokalnih deležnikov.
Strategije pametnih vasi se po obliki lahko razlikujejo, 
čeprav se priporoča vključitev nekaterih ključnih 
elementov (glej spodaj). Številne države članice 
bodo dejansko potrebovale preprosto obliko, npr. 
poenostavljen koncept ali načrt, da ne bi nesorazmerno 
preobremenile vasi.

Razvoj strategije pametne vasi je bila 
zahteva za izbrane vasi v projektu Smart 

Rural 21. Na splošno je večina vasi (10 od 12 vasi, ki 
so se odzvale na anketo) menila, da je bil proces 
razvoja strategije (zelo) koristen. 
Mnogi pa so menili tudi, da je bil proces (zelo) 
zahteven. Nekaj razočaranja izhaja tudi iz dejstva, 
da najpogosteje ni neposrednega financiranja, 
povezanega s strategijami pametne vasi (tj. morda 
se zdi, da tak proces ni nagrajen).

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Nekoliko
zahteven

Zelo zahteven Ni zelo
zahteven

Sploh ni
zahteven

Kako zahteven je po vašem mnenju 
proces razvoja strategije pametne vasi? 

(12 anketirancev)

„Glavna dodana vrednost 
razvoja strategije za nas je bila, 
da smo povezali obstoječe 
projekte in nove zamisli ter jih 
združili v dosledno strategijo, 
ki nam bo pomagala določiti 
prednostne naloge in zaprositi 
za zunanje financiranje.” 

Predstavnik vasi v projektu 
Pametno podeželje 21, 
anketiranec

„Čeprav ima vas več vodilnih oseb, ni 
nikogar, ki bi lahko združil predstavnike 
lokalne skupnosti.” 

Ugotovitev v okviru spremljanja projekta 
Pametno podeželje 21
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2.2 KATERE BI MORALE BITI KLJUČNE KOMPONENTE  
STRATEGIJE PAMETNE VASI?

Pričakuje se, da bodo strategije pametne vasi 
vključevale elemente „klasične“ strategije lokalnega 
razvoja z edinstveno vključitvijo v prihodnost 
usmerjenih inovativnih dejavnosti kot ukrepov. 
Kot je opisano, so inovacije najpogosteje posledica 
posebnega izziva in potrebe. Za spoprijemanje s temi 
izzivi morajo podeželske skupnosti graditi na svojih 
posebnih prednostih in priložnostih. Razumevanje 
teh vidikov lahko privede do opredelitve vizije (in nato 
ciljev) strategije vasi. Preprosto povedano, skupnost 
mora razmisliti o tem, kje želi biti čez pet ali deset let. 
Po opredelitvi vizije in ciljev (na podlagi izzivov in 

priložnosti) je treba 
v strategiji določiti, 
kakšne ukrepe je 
mogoče sprejeti za 
njihovo uresničitev 
in kateri viri 
(finančni in človeški) 
bi bili potrebni za 
izvedbo načrtovanih 
ukrepov. 

NAMIGI IN REŠITVE: ZAKAJ RAZVITI STRATEGIJO PAMETNE VASI?

 √ Strategije so na splošno koristne, ker lahko skupnosti pomagajo utrditi njeno vizijo, načrte in prihodnje 
ukrepe. 

 √ Za razvoj strategije pametne vasi so lahko potrebni dodatni viri in dodatno tehnično /strokovno znanje 
(npr. pri oblikovanju logike, iskanju rešitev, vključevanju deležnikov itd.).

 √ Ker strategije pametne vasi pogosto (še) niso neposredno povezane s finančno podporo, morajo 
podeželske skupnosti skrbno razmisliti, ali želijo razviti strategijo, v kakšni obliki in za kakšen namen – 
prizadevanja bi morala biti sorazmerna z morebitnimi koristmi, ne le finančnimi, temveč tudi s koristmi za ljudi, 
kot je prizadevanje za skupno vizijo skupnosti.

 √ Upoštevati je treba tudi druge vidike, kot je način posodabljanja strategije, kdo bo odgovoren za upravljanje 
in spremljanje napredka (v nasprotnem primeru bi strategija zlahka postala zastarela).

 √ Ker se ukrepi politike za podporo pametnim vasem še vedno razvijajo, bi podeželske skupnosti morda 
morale preučiti, ali in kako so posebne politike, programi in razpisi zasnovani za podporo strategijam in ukrepom 
za pametne vasi v zadevnih državah članicah in regijah.

„Izogibamo se izrazu 
‚strategija‘,  saj ima ta 
beseda zelo pogosto 
negativno konotacijo, da 
mora biti izjemno obsežna 
in zelo kompleksna.  Zato 
smo se odločili, da bomo 
uporabljali drug izraz: 
koncept.” 
Joanna Gierulska, poljsko 
ministrstvo za kmetijstvo, 
prva regionalna delavnica
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Potrebe/izzivi/slabosti in priložnosti/prednosti so 
bili opredeljeni v vsaki od strategij pametne vasi, ki 
so jih razvile izbrane vasi v okviru projekta Smart 
Rural 21. Razvrstili smo jih po ključnih besedah. 
V spodnjem diagramu so prikazani izzivi, ki so jih 
opredelile več kot štiri izbrane vasi. Najpogostejši 
izzivi v izbranih vaseh so:
•	 depopulacija, odseljevanje mladih;
•	 pomanjkanje storitev: objekti, promet, 
izobraževanje, stanovanja in zdravstvo.

Podobno so izbrane vasi v svojih strategijah za 
pametne vasi opredelile ključne prednosti. Tudi te 
so bile razvrščene po ključnih besedah, v spodnjem 
diagramu pa so prikazane kategorije, ki so jih navedle 
več kot štiri vasi. Privlačnost in bogata narava veljata 
za najpomembnejši prednosti, sledijo pa jima močna 
skupnost, kulturna dediščina in turizem.
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Število vasi v projektu Smart Rural 21, 
ki so v strategijah opredelile specifične prednosti
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Število vasi v projektu Smart Rural 21, 
ki so v strategijah opredelile specifične izzive
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2.3 KAKO SE LAHKO FINANCIRA STRATEGIJA PAMETNE VASI?
To je vprašanje za milijon dolarjev oziroma recimo raje 
milijon evrov, ki ga postavi večina podeželskih skupnosti. 
Eden glavnih izzivov je, da trenutno ni nobenega 
zagotovila, da bodo imele vasi, ki razvijajo strategijo 
pametne vasi, tudi boljšo možnost za pridobitev 
različnih vrst financiranja. Zato se morajo natančne 
podrobnosti, tj. s kakšnimi razpisi za projekte in drugimi 
mehanizmi bodo podprti ti procesi, še pokazati. Na 

p o d l a g i 
z a č e t n e 
analize se zdi 
zelo verjetno, 
da se bo za 
p o d p o r o 
r a z v o j u 
s t r a t e g i j 
pametnih vasi 
v številnih 
d r ž a v a h 
u p o r a b l j a l 
mehanizem 
v okviru 
p r i s t o p a 

LEADER in bo prispeval k izvajanju nekaterih 
načrtovanih pametnih ukrepov. Podporo konceptu 
pametnih vasi bi lahko zagotovile tudi druge 
intervencije SKP kot tudi druge politike in programi. 
Slednji vključujejo Interreg in druge programe ESRR5 

(npr. za lokalni teritoriralni razvoj in infrastrukturne 
naložbe), ESS6 (za socialno vključenost) in ESPRA7, ki 
podpira ribiške LAS).

EU se je zavezala, da bo koncept pametnih 
vasi realizirala in nenehno izraža to stališče 
ter države članice spodbuja in poziva 
k ukrepanju. Zanimanje za pametne 

vasi se dejansko povečuje. Smo v zanimivi fazi 
eksperimentiranja in pilotnega izvajanja in upamo, da 
bodo tisti, ki so proaktivni pri uresničevanju koncepta 
pametnih vasi, morda tudi prvi, ki se bodo lahko 
„postavili v vrsto za trdo prisluženo financiranje“. 
Več držav članic pa ne čaka, da bi se nekaj 
zgodilo, temveč prevzemajo pobudo in začenjajo 
eksperimentirati s smiselnimi okviri podpore v svojih 
nacionalnih kontekstih.
Hkrati je EU oblikovanje programov in porabo 
finančnih sredstev v veliki meri prenesla na države 
članice, s čimer jim je omogočila večjo prožnost, ni 
pa jim določila strogih zahtev, kako vzpostaviti okvir 
politike pametnih vasi. Vendar Evropska komisija v 
sodelovanju z Evropskim parlamentom financira več 
projektov tehnične pomoči za podporo izmenjavi in 
procesu načrtovanja, zlasti pilotni projekt o pametnih 
eko-socialnih vaseh ter prvi (projekt Smart Rural 21) 
in drugi (projekt Smart Rural 27) pripravljalni ukrep za 
pametna podeželska območja v 21. stoletju.

Uredba o skupni kmetijski 
politiki navaja, da so 

pametne vasi ključno orodje za 
„krepitev družbenogospodarskega 
tkiva podeželskih območij“ in 
„modernizacijo kmetijstva in 
podeželskih območij s spodbujanjem 
in izmenjavo znanja, inovacij in 
digitalizacije“. SKP tudi spodbuja 
sodelovanje pametnih vasi in naj bi 
ga podpirala. (Uvodne izjave 32, 78 
in 82 ter člen 77 uredbe o SKP)

V okviru projekta Pametno podeželje 21 
so bile zbrane informacije o tem, kaj 

se v posameznih državah članicah dogaja glede 
okvirov politike za podporo konceptu pametne vasi. 
Dogajanje v vaši državi lahko preverite na spletnih 
straneh projekta Pametno podeželje 21, kjer so 
navedeni ustrezni viri financiranja in organizacije, ki se 
ukvarjajo s konceptom pametnih vasi (če so znane). 
V projektu Pametno podeželje 21 so predstavljeni 
tudi uspešni primeri politik: s tem želimo oblikovalce 
politik spodbuditi k ukrepanju. Na straneh držav so 
skupnostim na voljo tudi informacije o razpoložljivih 
virih financiranja v državi.

V okviru projekta Pametno podeželje 27 se bodo 
še naprej posodabljale informacije o pametnih 
vaseh v državah članicah. Informacije o politki 
podpore konceptu pametnih vasi se izmenjujejo 
prek informativnih pregledov držav članic  projekta 
Pametno podeželje 27, organizirane pa bodo tudi 
projektne skupine, da se zagotovi boljše načrtovanje 
politik in programov z združevanjem ustreznih 
deležnikov.

5 Evropski sklad za regionalni razvoj
6 Evropski socialni sklad
7 Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo

http://www.smartrural21.eu/
http://www.smartrural27.eu/
https://www.smartrural21.eu/countries/
https://www.smartrural21.eu/countries/
https://www.smartrural21.eu/policies/
https://www.smartrural27.eu/policies/
https://www.smartrural27.eu/policies/
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3. KAKO IZVAJATI STRATEGIJO IN  
RAZVIJATI PAMETNE REŠITVE?

Ta oddelek vsebuje smernice za izvajanje strategije 
z načrtovanjem in uresničevanjem pametnih rešitev. 
Ustrezni koraki načrtovanja v okviru projekta Smart 
Rural 21 bi lahko zagotovili tudi nadaljnje smernice 

za ta proces, vključno z: (1) načrtovanjem ukrepov; 
(2) iskanjem rešitev; (3) ustvarjanjem dejanj; (4) 
financiranjem; (5) spremljanjem.

3.1 KAJ JE PAMETNA REŠITEV?
Pametne rešitve so inovativne in navdihujoče 
dejavnosti (projekti/ pobude), s katerimi je mogoče 
doseči cilje strategije pametne vasi. Pomena 
„pametnost“ in „inovacija“ sta že predstavljena zgoraj 
(glej oddelek 1.2).
Načrtovani in dejanski ukrepi strategij pametnih vasi 
naj bi se na izzive in priložnosti 21. stoletja odzvali na 
ustvarjalen način, ki je pogosto izven okvirjev (out-
of-the-box). Pri strateških ciljih Evropske komisije in 
posledično tudi pri konceptu pametnih vasi je posebna 
pozornost namenjena dvema pomembnima izzivoma 
in priložnostima:
•	 povezljivost in uporaba digitalnih tehnologij (v 
povezavi s prednostno nalogo za pripravljenost EU na 
digitalno dobo);
•	 prilagajanje podnebnim spremembam (v 
povezavi s prednostno nalogo EU v zvezi z evropskim 
zelenim dogovorom).
Ti ključni področji sta tudi v središču dolgoročne vizije 
EU za podeželska območja (povezana in odporna 
podeželska območja) skupaj z „močnejšimi“ in 
„uspešnejšimi“ podeželskimi območji. 
Kot predstavljeno zgoraj, je treba “inovacijo” in 
“pametnost” razumeti v danih okoliščinah, saj sta zelo 
odvisni od ravni razvoja lokalne skupnosti. Projekt 
Smart Rural 21 si prizadeva navdihniti podeželske 
skupnosti s podatkovno zbirko pametnih rešitev, 
ki obsega vrsto tematskih področij in izpostavlja 
najbolj inovativne vidike pobud, ki so bile izvedene 
v lokalnih skupnostih. Te rešitve je mogoče prenesti 
v druge podeželske skupnosti. Prav tako so rezultati 
podprtih pametnih rešitev v vsaki od izbranih vasi 

Smart Rural 21 online dostopni vsem, ki želijo 
odkrivati pametne rešitve za podeželje, korake in 
procese za njihovo izvedbo.

VEČ INFORMACIJ: RAZVOJ STRATEGIJE PAMETNE VASI IN PODPORA

Predloga strategije pametne vasi, projekt Pametno podeželje 21 (E40): predloga strategije, opis, kako 
uporabiti predlogo strategije in izobraževalni videoposnetek, ki so ga vasi v okviru projekta uporabile za 
razvoj svojih strategij.
Strategije pametnih vasi, projekt Pametno podeželje 21: zbirka strategij, ki so jih razvile vasi v okviru projekta 
Kaj se dogaja v moji državi – strani o projektu Pametno podeželje 21: opis, kako različne politike (skupna 
kmetijska politika in druge) ter organizacije trenutno podpirajo pobude za pametne vasi v posameznih državah 
članicah EU
Orodja za načrtovanje  Pametno podeželje 21: praktična orodja za razvoj strategije.
Politike pametnih vasi: informacije o različnih okvirih politik in orodjih na evropski in nacionalni/regionalni ravni 
Financiranje pametnih vasi z množičnim financiranjem, predstavitev na 2. akademiji pametnih vasi v okviru 
projekta Pametno podeželje 21

Evropska komisija je leta 2021 začela izvajati 
dolgoročno vizijo za podeželska območja, v kateri 
so opredeljena štiri ključna tematska področja 
ukrepanja, imenovana močnejša, povezana, odporna 
in uspešna. Ta področja zajemajo ključna prednostna 
področja, na katerih lahko delujejo tudi pametne vasi.

https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/planning-actions/
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_sl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_sl
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_sl
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3.2 KAKO NAJTI PRAVE PAMETNE REŠITVE?
Pametne vasi lahko pokrivajo najrazličnejše tematike. 
Prave rešitve je treba prilagoditi posebnim okoliščinam 
vsake podeželske skupnosti in lahko zajemajo širok 
nabor tematik. V spodnjem diagramu so prikazana 
ključna tematska področja, kot so jih navedle izbrane 
vasi v okviru projekta Smart Rural 21.
Medtem ko vasi izvajajo različne pametne rešitve, pa 
so bile opredeljene tudi nekatere skupne značilnosti in 
„vroče teme“  pametnih ukrepov vasi izbranih v okviru 
projekta Smart Rural 21. 

Ali prepoznate katero od tematik, ki 
so relevantne za vašo vas? Preverite 
spletne strani vasi udeleženih v projektu 
Smart Rural 21 (vključno z videoposnetki 

in predstavitvami) ter z njimi vzpostavite 
neposreden stik.

Upokojenska vas in (e)oskrba: je digitalno rešitev?
Skrb za starejše je splošen izziv, zlasti pri 
uporabi pametnih rešitev, ki jih ponujajo digitalne 
tehnologije, (e-)oskrba. Postavlja se vprašanje, ali je 
smiselno vlagati v digitalne tehnologije ter katere 
naložbe in človeške zmogljivosti je treba razviti, 
da bodo storitve učinkovite in trajnostne. Ključna 
tematika vasi Dingle (Irska), Penela-Cumeeira 
(Portugalska), Sollstedt (Nemčija)

Mladi: kako jih vključiti?
Vključevanje mladih v lokalne dejavnosti, zlasti 
najstnikov, je izziv v številnih podeželskih skupnostih, 
vključno z iskanjem pravih vrst dejavnosti socializacije 
ter izboljšanjem znanj in spretnosti ter kompetenc. 
Ključna tematika vasi Mukarov (Češka), Alsunga 
(Latvija), Ansó (Španija).
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Delež vasi v projektu Smart Rural 21, 
ki v strategijah naslavljajo specifične teme 

Avtor fotografije: Dominik Lange

Avtor fotografije: Arno Senoner

https://www.smartrural21.eu/villages/dingle_ie/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
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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Digitalna tehnologija: kako jo uporabiti za 
izboljšanje lokalnih storitev?
Orodja, platforme in aplikacije za upravljanje 
podatkov in informacij se večinoma razvijajo z 
namenom, da bi bolje služili ljudem na podeželju in 
tudi obiskovalcem ter izboljšali storitve (vključno s 
turizmom) in povezali lokalno prebivalstvo (družbene 
inovacije). Ključna tematika vasi Torup (Danska), 
Profondeville (Francoska skupnost v Belgiji), Penela-
Ferraria De São João (Portugalska), Kythera (Grčija), 
Alsunga (Latvija)

Obnova starih stavb: za kak namen in kako 
zagotoviti trajnost?
Stara šolska poslopja za lokalne kmetije in podjetja 
Stari mlin za lokalno poslovno in skupnostno vozlišče 
Stare kleti za turistično nastanitev 
Ekološko grajena stavba, ki bo postala lokalno 
kmetijsko vozlišče in prostor skupnosti

Krajinsko načrtovanje in obnova starih stavb: kako 
ohraniti arhitekturno, kulturno in okoljsko dediščino?
Prenova in gradnja (starih) stavb in krajinsko 
načrtovanje sta bili ključni tematiki v več izbranih 
vaseh projekta Smart Rural 21. Glavni cilji so: (1) uporabiti 
stare stavbe ali razpoložljiva zemljišča v korist lokalne 
skupnosti; (2) poiskati trajnostne (okolju prijazne) 
rešitve, prilagojene lokalnim okoljskim razmeram; 
in (3) razviti finančno vzdržne poslovne dejavnosti. 
Ključne tematike vasi Ansó (Španija), Šentviška planota 
(Slovenija), Tomaszyn (Poljska), Uppony (Madžarska), 
Raudanmaa (Finska), Virtsu (Estonija).

Trajnostno/regenerativno kmetijstvo: kako 
ohraniti okolje z uporabo novih metod in 
tehnologij kmetovanja?
V skladu s cilji evropskega zelenega dogovora so nove 
tehnologije (vključno s pametnim kmetijstvom) ter 
metode za odpornejšo skupnost in okolje (vključno z 
regenerativnim kmetijstvom) ena od glavnih tematik 
pametnih vasi. Ključna tematika vasi Tomaszyn 
(Poljska), Kythera (Grčija), Babina Greda (HR).

Avtor fotografije: Myriam Jessier

Avtor fotografije: Vidar Nordli-Mathisen

Fotografija: Canva

Fotografija: 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/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/sentviska_gora_si/
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
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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Energija iz obnovljivih virov in lokalne energetske 
skupnosti: kako do energetske neodvisnosti?
Energija iz obnovljivih virov, s posebnim poudarkom 
na lokalnih energetskih skupnostih. Pri vasi Stanz 
(Avstrija) je ta metoda povezana tudi z lokalnim 
gospodarstvom/lokalno valuto ter sistemom žetonov 
in tehnologijo veriženja blokov. Ključna tematika v 
vaseh: Stanz im Mürztal (Avstrija).

Rešitve za pametno mobilnost: kako zagotoviti 
prevoze v oddaljenih podeželskih območjih?
Rešitve za pametno mobilnost na oddaljenih in 
gorskih podeželskih območjih, vključno z električnimi 
avtomobili in souporabo avtomobilov, lahko zlasti 
podpirajo izolirane in/ali oddaljene skupnosti. Ključna 
tematika vasi: Ostana (Italija).

Navedene teme so v celoti usklajene s štirimi 
predlaganimi področji ukrepanja iz dolgoročne vizije 
za podeželska območja:
1. močnejša podeželska območja: primeri oskrbe 
starejših, vključevanja mladih ter uporabe podatkov in 
podatkovnih platform za izboljšanje lokalnih storitev 
(večina vasi projekta Smart Rural 21);
2. odporna podeželska območja: primeri 
trajnostnega krajinskega načrtovanja, prenove in 
gradnje, regenerativnega kmetijstva in skupnosti na 
področju energije iz obnovljivih virov (Stanz, Avstrija; 
Tomaszyn, Poljska; Penela, Portugalska; Kythera, Grčija);
3. povezana podeželska območja: primeri pametne 
mobilnosti in digitalnega okolja (vas Profondeville 
(Francoska skupnost v Belgiji) in širokopasovna 
povezljivost v vasi Raudanmaa (Finska).
4. uspešna podeželska območja: v povezavi s 
podeželskimi podjetji, ki je bila medsektorska tema, 
vključno s trajnostnimi kmetijskimi podjetji (Tomaszyn 
(Poljska); Kythera (Grčija); Babina Greda (Hrvaška), 
turizem v vaseh Kythera (Grčija) in podeželska podjetja 
(v vaseh Torup (Danska) in Raudanmaa (Finska).
Iskanje prave inovativne rešitve za reševanje 
določenega izziva ali uresničitev nove priložnosti 
lahko zahteva veliko raziskav in eksperimentiranja. Do 
opredelitve rešitev je mogoče priti na več načinov:  
•	 Strokovno znanje je skoraj zagotovo potrebno. 
Čeprav je lokalna skupnost pogosto glavni vir inovacij, 
ustreznega strokovnega znanja ni mogoče vedno najti 
na lokalni ravni. Izkušnje projekta Smart Rural 21 so 

pokazale, da so vasi morale pogosto poiskati zunanje 
strokovno znanje, da bi uresničile svoje zamisli. Zunanje 
strokovno znanje lahko služi tudi za „odpiranje oči“, 
zato se spodbuja, da podeželske skupnosti razmislijo 
o rešitvah, o katerih morda še niso razmišljale.  
V tem okviru bi bilo lahko koristno vzpostaviti javno-
zasebno-raziskovalno-civilno družbeno partnerstvo 
(to se pogosto imenuje model „četverne vijačnice“, 
ki se na nekaterih podeželskih območjih že uspešno 
uporablja8). Vasi Babina Greda (Hrvaška) in Kythera 
(Grčija) na primer tesno sodelujeta z univerzami, 
da bi lokalnim kmetom zagotovili strokovno znanje 
in izkušnje o sodobnih in trajnostnih proizvodnih 
tehnologijah (vključno s preciznim kmetijstvom). 
Vas Profondeville (Francoska skupnost v Belgiji) si 
prizadeva za zagotovitev ustreznih znanj in spretnosti 
osebju lokalnih javnih organov in uporabe lokalnih 
(masovnih) podatkov s sodelovanjem strokovnjakov.

Izogibajte se temu, da bi bili odvisni od 
poti, tj. poskusite najti rešitve izven okvira, 
bodite odprtih misli in iščite nove zamisli.

Vasi v okviru projekta „Pametno 
podeželje 21“ najdejo strokovna znanja, pri 
specializiranih svetovalcih za vasi, lokalnih 
specializiranih organizacijah (npr. lokalnih 
univerzah, nevladnih organizacijah itd.), 
lokalnih odborih ali specializiranih organih, 
specializiranih članih podeželske skupnosti, 
zunanjih strokovnjakih in stroki.

8 Glej na primer SECAD (Irska).

Fotografija: Canva

Fotografija: 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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•	 Podatkovna zbirka pametnih rešitev je lahko 
koristna za iskanje navdiha in zamisli iz drugih vasi. 
Obstaja veliko različnih podatkovnih zbirk, kot sta 
podatkovna zbirka projektov Evropske mreže za razvoj 
podeželja (vključno s primeri, zbranimi v okviru dela 
tematske skupine Evropske mreže za razvoj podeželja 
za pametne vasi) ali podatkovna zbirka EIP (Evropsko 

partnerstvo za inovacije) – podatkovna zbirka 
projektov operativnih skupin AGRI. V okviru projekta 
Smart Rural 21 je bila razvita lastna podatkovna 
zbirka, ki zagotavlja podrobne in praktične informacije 
o navdihujočih rešitvah, ki so se izvajale v okviru 
podeželskih skupnosti. Podatkovna zbirka omogoča 
iskanje po tematskih ključnih besedah.

Zgoraj je posnetek zaslona podatkovne zbirke pametnih rešitev v okviru projekta Smart Rural 21.

•	 Podeželske skupnosti imajo največ koristi od 
medsebojne izmenjave izkušenj med vasmi bodisi 
prek spleta bodisi v živo. Z vasmi je mogoče stopiti v 
stik na več načinov. Vzpostavite lahko neposredni stik z 
vasmi, ki jih najdete v podatkovnih zbirkah ali na druge 
načine. Projekt Smart Rural 21 je v veliki meri spodbujal 
izmenjavo med vasmi prek pametnih podeželskih 
kavarn, na katerih je ena od vasi predstavila svoje 
inovativne pristope, druge pa so lahko neformalno (ob 
kavi) postavljale vprašanja in razpravljale o posebnih 
pobudah. Poleg tega so bili s podporo projekta 
organizirani medsebojni obiski. Potekali so vzporedno 
z regionalnimi delavnicami za pametno podeželje ali 
kot samostojni dogodki. Akademija  pametnih vasi se 
je osredotočila na tematske potrebe vasi. Na voljo so 
vam povezave, kjer lahko poiščete navdihujoče rešitve 
vasi. Pri vzpostavljanju povezav z drugimi vasmi lahko 

pomagajo tudi ustrezna omrežja skupnosti (vključno 
z mrežami, osredotočenimi na vasi, kot je mreža 
pametnih vasi).

Žal je neznanje jezikov še vedno težava, ko 
skupnost načrtuje sodelovanje z drugimi 
skupnostmi na mednarodni ravni. Če želite 
sodelovati z drugimi skupnostmi v Evropi in 

zunaj nje, je zelo pomembno, da nekdo v vaši skupnosti 
govori angleško.

Nekatere podeželske skupnosti so začele 
izboljševati svoje znanje jezikov na podlagi 
navdiha, pridobljenega z izmenjavo v okviru 
projekta Smart Rural 21. “S sodelavci smo se začeli 
učiti angleščino, saj menimo, da je to ena naših 
pomembnih slabosti. Poslušanje drugih, ki dobro 
govorijo angleško, nas navdihuje.“

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://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
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 KAKO VKLJUČITI LOKALNO PREBIVALSTVO  
V NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE REŠITEV?

Vključevanje članov skupnosti v 
načrtovanje in izvajanje strategije je 
pomembno ne le zato, ker je „participativni 
pristop“ ključni element pristopa pametnih 

vasi, temveč predvsem zato, ker brez sodelovanja 
lokalnega prebivalstva pri pripravi strategije in 
prevzema „lastništva“ nad strategijo le-te pozneje 
skoraj zagotovo ne bo mogoče uresničiti.
Vključevanje deležnikov je pogosto zahteven proces, 
zlasti v večjih skupnostih in na območjih, za katera 
je značilna obsežna depopulacija in/ali na katerih je 
zmogljivost ljudi v skupnosti na zelo nizki ravni.
Ni enotnega recepta, kako deležnike vključiti v lokalno 
skupnost, saj je to v veliki meri odvisno od profila in 
ravni dejavnosti članov skupnosti, lokalnega vodstva 
in drugih dejavnikov. 
Izkušeni vodje vasi so menili, da je za motiviranje 
članov skupnosti pomembno prisluhniti zamislim 
članov skupnosti, jih sprejeti in spodbujati. Člani 
skupnosti so zadolženi za delo, zlasti če gre za 
prostovoljno delo, ki je oprijemljivo (tj. videti je 
mogoče začetek, zaključek in rezultate), tistim, ki 
vlagajo v delo skupnosti, pa se dodelijo (majhne) 
nagrade/priznanja.
Posebna orodja za vključevanje članov skupnosti so 
na voljo v orodjih načrtovanja Smart Rural 21.

Resnično uspešne so tiste skupnosti, 
ki imajo vizijo, vodstvo in predanost 
vsaj nekaj ljudi v vasi. Ni nujno, da je na 
začetku udeleženo veliko število ljudi. Celo 

en ali dva lokalna prebivalca (v nekaterih primerih 
tako imenovani „kvasitelji“) lahko začne/ta uvajati 
spremembe, če tega ne počne/ta le zaradi denarja, 
temveč zaradi „prepričanja“ in vizije. Pravi interes, 
znanja in spretnosti, predanost in zmogljivost morata 
imeti vsaj ena ali dve osebi, ki začenjata proces. Brez 
voditeljstva, lastništva in vizije ni mogoče stopiti na 
pot pametne vasi. 
Za zagon ali vodenje procesa priprave strategije 
pametne vasi ni nujna formalna struktura upravljanja 
(npr. župan in njegova ekipa). Razlike v strukturi 
upravljanja pametnih vasi obstajajo tudi v projektu 
Smart Rural 21.

Dejstvo, da ni formalnega institucionalnega 
sistema ali sistema financiranja, obstaja pa 
močna zavezanost na evropski ravni in v 

nekaterih državah članicah, da zagotovijo podporo za 
pametne vasi prek več virov financiranja, daje upanje 
podeželskim skupnostim. Financiranje inovativnih 
rešitev v okviru lokalnega razvoja podeželja skozi 
teritorialni vidik se je do danes skoraj izključno izvajalo 
prek pristopa LEADER/CLLD. Pristop LEADER/CLLD 
bo zagotovo še naprej ključni vir financiranja pametnih 
vasi. Vendar pa ima pristop LEADER/CLLD razmeroma 
majhen delež sredstev za razvoj podeželja. Za 
uresničitev inovacij v lokalnih podeželskih skupnostih 
pa potrebujemo več sredstev in oblikovalcev politik. 
Pametne vasi lahko odprejo nova vrata, zato ne 
prenehajmo trkati.

Krmariti po morju evropskih sredstev, 
programov, intervencij in razpisov je res 
zahtevno, zlasti za podeželsko skupnost 
z omejenimi viri. Številne podeželske 

skupnosti so razočarane, če niso uspešne s prijavami, 
ki običajno zahtevajo veliko energije in virov, tudi 
zaradi strogega upravnega okolja. Zato se mnoge 
vdajo ob misli, da imajo kaj pomembnejšega početi, 
in morda imajo celo prav. Vključevanje v evropske 
projekte ni vedno enostavno, podeželske skupnosti pa 
bodo morda potrebovale strokovno podporo 
in svetovanje, 
da bodo lahko 
našle primerne 
razpise, zaprosile 
za financiranje 
in izpolnile 
(administrativne) 
zahteve. Težko 
je reči, ali se 
bo naložba 
izplačala, vendar 
si je vredno 
prizadevati, saj 

Za večino pametnih vasi v projektu Pametno 
podeželje 21 je bilo ugotovljeno, da je proces 
sodelovanja deležnikov med razvojem strategije 
„nekoliko zahteven“ izziv (podatki temeljijo na 
odgovorih 12 anketirancev).
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Kako zahteven je po vašem mnenju proces 
vključevanja deležnikov/participativni proces 

pri razvoju strategije pametne vasi?

„Ljudje pogosto pridejo v našo vas in rečejo, da bi 
radi izvedli projekt in seveda vsakega sprejmemo 
z navdušenjem. Vendar so ljudje tisti, ki morajo 
to storiti. Včasih pride 50 ljudi in reče, da bi želeli 
nekaj izvesti v Ostani, vrača pa se samo eden. In 
takrat vidimo, ali je zanje prostor oz. možnost. In 
na ta način oblikujemo številne dejavnosti.“ 

Enrica Alberti, vas Ostana, Smart Café

V projektu Pametno 
podeželje 21 je bila nekaterim 
podeželskim skupnostim 
zagotovljena strokovna podpora, 
da so lahko našle financiranje 
in zaprosile zanj (kot so vasi 
Ansó v Španiji, Ostana v Italiji in 
Stanz im Mürztal v Avstriji). Več 
o izkušnjah izveste na spletnih 
straneh vasi, kjer si lahko 
ogledate tudi njihove načrte.

https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/villages/anso_es/
https://www.smartrural21.eu/villages/ostana_it/
https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
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so na voljo številne možnosti financiranja. Tako kot za 
druge stvari je tudi za pripravo prijav treba imeti znanje 
in spretnosti, ki pa se jih z nekaj podpore da naučiti, 
zlasti če imate prave zamisli in ustrezno motivacijo.
Podeželske skupnosti poleg javnega financiranja 
pogosto vzamejo prihodnost v svoje roke, kar velja 
zlasti za najbolj proaktivne, saj morajo razmišljati o 
alternativnem financiranju in to pogosto tudi počnejo. 
Med drugim lahko preučijo zasebno financiranje, 
trajnostne poslovne modele, nevladne organizacije/
fundacije, množično financiranje in evropske finančne 
instrumente. 

Posebno pozornost je treba nameniti 
vključevanju mladih, za to pa so potrebni ustvarjalnost 
in pravi animatorji. Vključevanje mladih je bila ključna 
tema v številnih izbranih vaseh v projektu Pametno 
podeželje 21. V vasi Mukarov (Češka) je bil glavni izziv, 
kako vključiti mlajšo generacijo v skupne dejavnosti: 
ustanovljen je bil mladinski klub (Hangout4Teens), 

ki ga je animiral univerzitetni študent, ki živi v vasi. 
V vasi Alsunga (Latvija) je bil glavni poudarek na 
vključevanju mladih ter izboljšanju njihovih digitalnih 
in programerskih znanj in spretnosti (virtualna 
resničnost). Tudi vas Ansó (Španija) ima na voljo 
dobro prakso o vključevanju otrok v posvetovanje s 
starejšimi o prihodnosti vasi.

NAMIGI IN REŠITVE: NEKJE JE TREBA ZAČETI

Celo v projektu Pametno podeželje 21 smo opazili 
bolj ali manj uspešne primere podeželskih skupnosti 
v smislu sposobnosti „pridobivanja skupnosti“ za 
vključitev v proces razvoja koncepta pametne 
vasi. Menimo, da projekt ni namenjen predvsem 
„predstavljanju“ vasi, temveč razumevanju resnične 
dinamike podeželske skupnosti in možnosti 
odločanja o tem, kaj deluje in kaj ne. V tem 
kontekstu je dovoljen tudi neuspeh. Ne pustite se 
zavesti (ni vse zlato, kar se sveti) in poiščite dejansko 
vrednost. 
Hkrati morate vedno upoštevati zmogljivosti 
skupnosti. Pri tem projektu so sodelovale navdihujoče 

skupnosti, ki jih vodi en človek ali le nekaj predanih 
ljudi na območjih, ki zelo zaostajajo in kjer v bistvu 
ni bilo skupnosti, da bi jo vključili. Če imate zamisli 
in vizijo, naj vas ne bo strah, nekje namreč morate 
začeti.
Kadar proces sproži ena oseba ali majhno število ljudi, 
to ni neuspeh. Neuspeh je pomanjkanje resnične 
zavezanosti in vizije oseb, ki vodijo proces (ali celo 
prevladujejo v njem), kjer osebni interes prevlada nad 
zamislimi in vizijo podeželske skupnosti in območja.

Druga akademija pametnih vasi 
(drugi dan) je bila posvečena dostopu 
podeželskih skupnosti do različnih virov, 
zlasti načrtovanju shem množičnega 
financiranja.

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/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
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V projektu Pametno podeželje 27 je bila 
septembra 2021 opravljena analiza, v kateri je bil zajet 
obsežen vzorec pobud podeželskih skupnosti, da bi 
razumeli, v kolikšni meri je financiranje iz evropskih in 
drugih virov dostopno podeželskim skupnostim. 
Analiza je pokazala, da se večina rešitev izvaja iz 
lokalnih/vladnih, zasebnih ali nacionalnih skladov. Med 

skladi EU so bili skoraj izključno navedeni programi 
razvoja podeželja, v okviru teh pa so imele lokalne 
skupnosti dostop do instrumenta LEADER/CLLD. 
To kaže na potencialne izzive lokalnih podeželskih 
skupnosti pri dostopu do različnih evropskih sredstev.
Vir: Predstavitev Edine Ocsko, koordinatorke projekta 
Pametno podeželje 27

V projektu Pametno podeželje 21 je bilo 
opredeljenih šest modelov upravljanja, ki 

analizirajo proces razvoja pametne vasi v sodelujočih 
podeželskih skupnostih. Vsak model ima svoje 
prednosti in slabosti. Teh šest modelov je:
•	 Model 1A: Razmeroma prevladujoč položaj 
izvoljenega župana/podžupana in njegove ekipe
•	 Model 1B: Izvoljeni župani/podžupani in močna 
prizadevanja skupnosti
•	 Model 2A: Močni (neizvoljeni) lokalni voditelji/
vodilne osebe s prevladujočim položajem

•	 Model 2B: Močni (neizvoljeni) lokalni voditelji/
vodilne osebe in trdno sodelovanje z lokalno skupnostjo
•	 Model 2C: Lokalni strokovnjak/posameznik ali 
specializirana organizacija, ki vodi proces
•	 Model 3: Lokalni prebivalci samoorganizirani v 
lokalnih organih upravljanja 
Vasi v projektu Pametno podeželje 21 so razvrščene v 
različne modele, kot so predstavljeni v nadaljevanju.  
V kateri model se uvršča vaša podeželska skupnost? 
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NAMIGI IN REŠITVE: FINANCIRANJE PAMETNIH REŠITEV

 √ Iskanje poti po različnih javnih razpisih za 
financiranje, razumevanje pogojev in priprava prijavne 
dokumentacije so zelo obremenjujoči. Informacije 
o politiki na spletnem mestu projekta Pametno 
podeželje 21 so lahko dobro izhodišče za iskanje 
morebitnega financiranja. Premisliti morate, ali se 
želite podati na to pot. Če je odgovor pritrdilen, boste 
morda pri tem potrebovali nasvet strokovnjaka.

 √ Javno financiranje in razpisi niso nujno edini 
način za pridobitev financiranja, saj so na voljo tudi 
druge alternative, zlasti trajnostni poslovni modeli in 
množično financiranje.

 √ Najuspešnejše/najbolj pametne podeželske 
skupnosti niso nujno tiste, ki dosegajo največ 
uspeha pri prijavah za financiranje. Nekatere 
skupnosti razvijajo znanja in spretnosti, da bi bile 
uspešne s prijavami za financiranje, vendar se 
zdi, da obstaja tudi nevarnost, da se bodo preveč 
osredotočale na priložnosti za financiranje namesto 
na svojo pametno strategijo.

 √ Podeželske skupnosti lahko delujejo proaktivno, 
da bi poiskale najustreznejše vire za lastne namene 
(in ne podlagi tega, kar je na voljo). Dobro izhodišče 
je razmislek o sinergijah med lokalnimi cilji in 
cilji na višji ravni (npr. cilji, določeni v strategijah 
lokalnega razvoja LEADER ali regionalnih programih 
in politikah).

 √ Poleg nacionalnih programov financiranja 
obstajajo tudi priložnosti za sodelovanje pri 
čezmejnih/transnacionalnih projektih, vključno s 
transnacionalnim sodelovanjem v okviru pristopa 
LEADER, v programih Interreg, Evropa za državljane, 
Erasmus+ in Obzorje Evropa.

 √ Poleg projekta Pametno podeželje 21 si za 
podporo vasem in pomoč pri razvoju strategije 
pametne vasi in pobud, prek bolj podpornega okolja 
prizadevajo tudi druge evropske pobude. Deležnike 
bi morda med drugim zanimal tudi razvoj projekta 
Pametno podeželje 27.

VEČ INFORMACIJ: PAMETNE REŠITVE IN FINANCIRANJE

Načrt Pametno podeželje 21: praktična orodja za izvajanje strategije.
Podatkovna zbirka pametnih rešitev Pametno podeželje 21: pametne rešitve s podrobnostmi o izvajanju
Profili vasi in rešitve Pametno podeželje 21: podrobne informacije o ukrepih, ki jih izvaja posamezna vas

4. SKLEPNE BESEDE
V tem kratkem vodniku smo z vami poskušali deliti 
bistvene izkušnje, pridobljene v projektu Smart 
Rural 21, pri katerem smo v letih 2020 in 2021 sodelovali 
s podeželskimi skupnostmi po vsej Evropi. Sporočila in 
viri so le izhodiščna točka za pot, ki jo mora prehoditi 
vsaka podeželska skupnost sama. Trdo delo boste 
morali opraviti vi, ki živite v podeželskih skupnostih, ki 
se soočajo s številnimi izzivi, vendar upamo, da boste 
imeli tudi veliko novih priložnosti. 
Cilj koncepta pametnih vasi je, da vas opremimo s 
sredstvi za to pot. Vendar pa to še ni celovit koncept. 
Tako kot pametne in inovativne rešitve v podeželskih 
skupnostih je tudi koncept pametnih vasi sam po sebi 
eksperiment. Od vseh nas je odvisno, ali bo eksperiment 
na koncu predstavljal uspeh ali neuspeh. Vendar pa na 
svoji poti niste sami. Več držav članic aktivno podpira 
pametne vasi v programskem obdobju 2021–2027, 
pa tudi Evropska komisija še naprej zagotavlja svojo 
podporo, vključno z drugim pripravljalnim ukrepom za 
pametna podeželska 
območja 21. stoletja 
(projekt Smart 
Rural 27). Pridružite 
se nam in se povežite 
z drugimi vasmi, s 
katerimi boste lahko 
izmenjali izkušnje.

„Edini način za prenos 
informacij so čustva in to je 
zelo pomembno. S čustvi je 
povezana tudi strast.“ 

Fritz Pichler, 
župan občine 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/
http://www.smartrural27.eu/
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