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PREDSLOV

Ak  ste  vidiecka  komunita,  ktorá  sa  chce  stať  „inteligentnejšou“,  alebo  ak  podporujete  vidiecke 
komunity v  tejto snahe,  táto príručka  je určená práve vám. Príručka  je určená pre vás aj  vtedy, ak  iba 
chcete  lepšie pochopiť, bz koncepciu Smart Villages ´-  inteligentných komunít – čo sa myslí výrazom 
„smart“  a  čo  znamená  výraz  „obec“.  Príručka  je  výsledkom  dvojročnej  intenzívnej  práce  s  vidieckymi 
komunitami z celej Európy v rámci projektu Prvá prípravná akcia pre inteligetné vidiecke oblasti v 21. storočí 
(Smart  Rural  21)1.  Cieľom projektu  je  podporiť  vidiecke  komunity  v  celej  Európe  pri  experimentálnom 
vypracovaní  a  uskutočňovaní  stratégií  „inteligentných“  komunít  a  na  základe  tohto  procesu  vyvodiť 
závery a odporúčania. Vybraných bolo dvadsaťjeden vidieckych komunít – s rôznymi charakteristikami 
– z celej Európy, ktorým sa poskytla podpora pri vypracovaní a uskutočňovaní stratégie v rámci projektu 
Smart Rural 21. Vďaka veľkému záujmu vidieckych komunít o účasť v projekte sa prostredníctvom rôznych 
výmen medzi obcami a akcií zameraných na budovanie kapacít zapojilo a viac ako 100 ďalších vidieckych 
komunít (obce zapojené do doplnkovej aktivity Pridajte sa!).

Projekt  aj  príručku  spája  ta  istá  hlavná  zásada:  sú určené pre vidiecke komunity. Projekt Smart 
Rural 21 bol od začiatku zameraný na vidiecke komunity a sústredil sa na ich potreby od vypracovania 
stratégie až po uplatňovanie inteligentných riešení. Príručka je založená na skúsenostiach získaných pri 
práci s obcami , na spätnej väzbe od nich a na problémoch a úspechoch na ich ceste. Prostredníctvom 
príručky sa delíme o skúsenosti získané počas projektu a poskytujeme ich širokej škále záujemcov, aby 
mohli aj oni v maximálnej miere využiť výhody tohto procesu.

Cieľom tejto príručky nie je poskytnúť komplexný súbor nástrojov na začatie cesty vedúcej k premene 
na  „smart  village”  -  inteligentnú  obec.  Snaží  sa  skôr  poskytnúť  rámec,  poukázať  na  najdôležitejšie 
skúsenosti a určiť správne zdroje a prostriedky pre komunity, ktoré majú o proces záujem. Ak sa chcete 
vydať na vlastnú cestu do sveta „Smart villages“ - inteligentných obcí, budete musieť hlbšie preskúmať 
dostupné zdroje a prispôsobiť súbor nástrojov vlastným potrebám. Dúfame, že vás táto príručka prevedie 
prvými míľnikmi na vašej ceste.

Edina Ocsko (koordinátorka projektu) v mene tímu projektu Smart Rural 21

1 Projekt financovaný Európskou komisiou (GR AGRI) a vedený skupinou E40 trvajúci dva a pol roka
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1. ČO JE „SMART VILLAGE“ INTELIGENTNÁ OBEC?
Hoci  v  posledných  desaťročiach  vzniklo  mnoho 
smart  ´“inteligentných“  vidieckych  komunít,  samotná 
koncepcia  „inteligentných  obcí“  je  relatívne  nová 
a  na  podnet  Európskeho  parlamentu  ju  prvýkrát 
„oficiálne“  sformulovala  Európska  komisia  v  rámci 
akcie EÚ pre  „inteligentné obce“ v  roku 2017. V  tom 
istom roku Kontaktný bod Európskej siete pre rozvoj 
vidieka  (ESRV)  zriadil  tematickú  pracovnú  skupinu 
pre inteligentné obce  s  cieľom uľahčiť  komunikáciu 

zúčastnených strán o novej koncepcii. V rokoch 2018 
až  2019  podporila  Európska  komisia  pilotný  projekt 
Inteligentné  ekosociálne  komunity,  ktorého  cieľom 
bolo  poskytnúť  komplexnú  definíciu  inteligentných 
obcí,  ako  aj  identifikovať  relevantné  osvedčené 
postupy a prípadové štúdie.  Je dôležité poznamenať, 
že  každý  členský  štát  môže  mať  vlastnú  definíciu 
inteligentných  obcí  prispôsobenú  vnútroštátnemu 
kontextu.2

Definícia  „inteligentných  obcí“  (ako  sú 
definované v pilotnom projekte  Inteligentné 

ekosociálne  obce)  hovorí:  Inteligentné  obce  sú 
komunity  vo  vidieckych  oblastiach,  ktoré  vyvíjajú 
„inteligentné“  riešenia  s  cieľom  riešiť  problémy 
v  ich miestnom kontexte. Vychádzajú z existujúcich 
miestnych silných stránok a príležitostí, aby sa zapojili 
do procesu udržateľného  rozvoja svojich území. Pri 
vypracúvaní  a  uplatňovaní  stratégií  zameraných 
na  zlepšenie  svojich  hospodárskych,  sociálnych 

a  environmentálnych  podmienok  sa  spoliehajú 
na participatívny  prístup,  najmä  prostredníctvom 
podpory inovácií a mobilizácie riešení, ktoré ponúkajú 
digitálne  technológie.  “Smart  villages“  -  Inteligentné 
obce využívajú výhody spolupráce a spojenectvo s inými 
komunitami  a  subjektmi  vo  vidieckych  a  mestských 
oblastiach. Podnet na vypracovanie a realizáciu stratégií 
„inteligentných“  obcí  môže  vychádzať  z  existujúcich 
iniciatív  a  stratégie môžu  byť  financované  z  rôznych 
verejných a súkromných zdrojov.

Cieľom Prvej prípravnej akcie pre inteligentné vidiecke 
oblasti v 21. storočí – projekt Smart Rural 21 (december 
2019 – november 2022) bolo preniesť túto definíciu do 
kontextu  reálneho  života  prostredníctvom  podpory 
obcí v  rámci celej Európy pri  vypracovaní a  realizácii 
stratégií  „inteligentných  obcí“.  Druhá  prípravná 
akcia  pre  inteligentné  vidiecke  oblasti  v  21.  storočí  – 

projekt Smart Rural 27 sa začala v roku 2020 (potrvá 
do  konca  roka  2023)  s  cieľom  napomáhať  účinným 
rámcom podpory  inteligentných  obcí  v  celej  Európe 
prostredníctvom analytickej práce, výmeny informácií 
(o inteligentných vidieckych komunitách aj o podpore 
„inteligentných“  obcí),  ako  aj  zriadením  pilotnéh  - 
Observatória inteligentných obcí - komunít.

„Smart  Villages-  Inteligentné  obce  sú  zaujímavou 
koncepciou,  ktorá  je  však  náročná  z  hľadiska 
presného výkladu a uplatňovania definície. V súvislosti 

s  inteligentnými  obcami  sa  často  objavujú  dve 
základné otázky: čo znamená výraz „inteligentný“ a čo 
je „ obec“. Začnime tým druhým.

HISTÓRIA KONCEPCIE SMART VILLAGES- INTELIGENTNÝCH OBCÍ V EÚ

Akcia EÚ pre 
inteligentné 

obce

Tematická 
pracovná skupina 
ESRV týkajúca sa 
inteligentných obcí

Pilotná štúdia o in-
teligentných ekoso-
ciálnych komunítách

1. prípravná akcia pre 
inteligentné vidiecke 
oblasti v 21. storočí

2. prípravná akcia pre 
inteligentné vidiecke 
oblasti v 21. storočí

2017 2017 2017-2019 2019-2022 2020-2023

2 Národné definície nájdete aj v informačných prehľadoch členských štátov.
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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/en/publication-detail/-/publication/dd89b954-a0ca-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
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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Definícia „smart village“ - inteligentných obcí v správe 
z  pilotného  projektu  Inteligentné  ekosociálne 
obce  predpokladá,  že  sa  pri  identifikácii  vidieckych 
komunít  zohľadní  typológia  vidieka  podľa  OECD 
alebo Eurostatu. V rámci tejto typológie sa obce delia 
na  vidiecke  obce,  mestá/predmestia  alebo  veľké 

mestá-  metropoly.  V  kontexte  inteligentných  obcí 
má  zmysel  uvažovať  o  obciach  (alebo  komunitách 
v  rámci  obce),  ktoré  sú  klasifikované  ako  „vidiecke 
oblasti“, a v niektorých prípadoch ako „menšie mestá 
a predmestia“.

1.1 ČO ZNAMENÁ VÝRAZ OBEC?
Definícia  sa  vzťahuje  na  komunity  vo vidieckych 
oblastiach,  ktoré  sú  neutrálnejším  výrazom  ako  „ 
obec“,  keďže  výraz  „  obec  “ môže  byť  v  niektorých 
prípadoch  obmedzujúci  alebo  nevhodný  na  opis 
vidieckych  komunít  v  danom  národnom  kontexte. 
V tejto príručke najčastejšie používame výraz „vidiecke 
komunity “ namiesto „ obec“. Výraz „inteligentné obce“ 
je použitý na označenie samotnej koncepcie.
Často  sa  kladie  otázka,  aká  veľká  alebo malá môže 
byť  komunita  v  rámci  koncepcie  inteligentných 
obcí a či  záleží na  type oblasti,  v ktorej  sa nachádza 

(napr.  v  odľahlej  oblasti  alebo  v blízkosti mesta). Vo 
všeobecnosti neexistujú žiadne osobitné limity alebo 
obmedzenia  a  vybraté  obce  zapojené  do  projektu 
Smart Rural 213 sú z  tohto hľadiska veľmi  rozmanité 
(pozri  grafy  ďalej  v  texte).  Najväčšou      komunitou 
spomedzi  vybraných  obcí  zapojených  do  projektu 
Smart Rural 21 je obec Mouans-Sartoux (FR) s približne 
10 000 obyvateľmi;  najmenšou  je  obec Ostana  (IT), 
ktorá  sa  nachádza  v  alpskej  horskej  oblasti  a  má 
približne 50 stálych obyvateľov.

3  V rámci projektu Smart Rural 21 bolo vybraných 21 obcí, ktoré prostredníctvom projektu získali podporu pri vypracovaní stratégie  
  inteligentnej obce a realizácii inteligentných riešení.

Prvá prípravná akcia pre inteligentné  
vidiecke oblasti v 21. storočí
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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 ČO ZNAMENÁ VÝRAZ „INTELIGENTNÝ“?
Inovácia  je  jedným z najdôležitejších  znakov  „smart 
villages“-inteligentných  obcí.  Vo  všeobecnosti  je 
inovácia vyvolaná potrebou a snahou niečo zmeniť, 
nutnosťou riešiť konkrétny problém.
Hoci  v  súvislosti  s  rozvojom  vidieka  existujú  rôzne 
definície  inovácie4,  v  kontexte  inteligentných  obcí 
ni  e  je  výraz  „inovácia“  jasne  definovaný.  Nie  je  to 
prekvapujúce,  pretože  je  naozaj  ťažké  definovať 
inováciu v kontexte územia. Problémom je skutočnosť, 
že  inovatívnosť  riešenia  do  veľkej  miery  závisí  od 
konkrétnych podmienok, v ktorých sa uplatňuje. Inými 
slovami niečo, čo je v jednej komunite bežnou praxou, 
môže byť v  inej úplne nové. Vždy  je preto potrebné 
hodnotiť  inováciu  v  rámci  jej  vlastného  (miestneho) 
kontextu. Spôsob, ako môžu obce identifikovať správne 
inovácie, je opísaný podrobnejšie v podkapitole  3.2.

Povedať,  že 
inteligentný  = 
digitálny,  by 
zdanlivo  pomohlo 
vyriešiť  problém, 
pretože by  sme  tak 
získali  jednoduchý 
referenčný  bod 
(kritérium)  pre 
posúdenie,  či  je 
aktivita  “smart”-

inteligentná alebo nie.
Všetci  sa  zhodujú  na 
tom,  že  digitalizácia  je 
niečo, čo už nemôžeme 
ignorovať, a ak chceme 
prežiť  v  21.  storočí, 
musíme  sa  aspoň 
pokúsiť  udržať  krok 
s tempom digitálnych 
inovácií a využiť širokú 
škálu  možností,  ktoré 
ponúkajú. 
Otázka však nie je taká jednoduchá.
Prečo?  Jednoducho  preto,  lebo  sa  môže  stať,  že 
začnete používať digitálne technológie, ktoré nebudú 
mať reálny dopad na miestnu komunitu a koncepcia 
„smart  villages“  inteligentných  obcí  je  v  konečnom 
dôsledku  predovšetkým  o miestnych  ľuďoch.  Výraz 
„inteligentný“  v  tomto  kontexte  znamená  využívanie 
inovatívnych  riešení  (vrátane digitálnych  technológií) 
prostredníctvom zapojenia  miestnych  obyvateľov 
alebo s reálnym dopadom na nich.
Dlho  sa  diskutovalo  o  tom,  či  sa  má  v  kontexte 
„smart  villages“  inteligentných  obcí  pojem  „smart“ 
„inteligentný“  obmedziť  len  na  význam  „digitálny“, 
podobne  ako  sa  to  definovalo  v  prípade  „Smart 
cities“-  inteligentných  miest.  Nakoniec  sa  dosiahol 

Na  štatistické  účely  na  miestnej  úrovni  sa 
územie  EÚ  obvykle  delí  na  lokálne  administratívne 
jednotky  -  štatistické  územné  jednotky  (ŠÚJ).  Krajiny 
nemajú  jednotnú  klasifikáciu  oblastí  s  miestnou 
samosprávou a lokálne administratívne jednotky môžu 
znamenať celý rad rôznych administratívnych jednotiek 
vrátane obcí, mestských častí, oblastí alebo obvodov. 
Inteligentné  obce  môžu  byť  na  rôznych 
administratívnych  úrovniach,  napríklad  väčšina 
obcí  zapojených  do  projektu  Smart  Rural  21  je  na 
administratívnej  úrovni  LŠÚJ2  alebo  nižšej  a  niektoré 
sú na úrovni LŠÚJ2  so začlenením niekoľkých menších 
sídiel alebo viacerých prepojených územných jednotiek 
na úrovni LŠÚJ2. Územia na úrovni LŠÚJ2 sa delia podľa 
stupňa urbanizácie (DEGURBA) na veľkomestá, mestá 
alebo  predmestia  a  vidiecke  oblasti,  pričom  väčšina 
komunít je „vidiecka“ (pozri vpravo). 
Môžete si vyhľadať typológiu a štatistiky týkajúce 
sa vašej územia. 

       Administratívne hranice: ©EuroGeographics ©UN-FAO ©Turks
Kartografia: Eurostat – GISCO, 05/2018

Veľkomestá (Husto osídlené oblasti: aspoň 50 % obyvateľstva žije v mestských centrách)

Mestá a predmestia (Stredne husto osídlené oblasti: menej ako 50 % obyvateľstva žije vo vidieckych bunkách siete  
a menej ako 50 % obyvateľstva žije v mestských centrách)

Vidiecke oblasti (Riedko osídlené oblasti: viac ako 50 % obyvateľstva žije vo vidieckychsídlach)
Údaje nie sú k dispozícii

„Ak nemáte pocit, že pred 
vami stojí výzva, musím 
s poľutovaním konštatovať, 
že nedosiahnete žiadnu 
inováciu.“ 

Profesor Henrique Leitão, 
Samit o inováciách 
v poľnohospodárstve 
(Lisabon), 2017

Logo inteligentných“ Logo inteligentných“ 
vidieckych oblastí, vidieckych oblastí, 
tvorí spolovice symbol tvorí spolovice symbol 
žiarovky a spolovice žiarovky a spolovice 
značka miesta na mape, značka miesta na mape, 
a má symbolizovať, že a má symbolizovať, že 
inovácie v rámci koncepcie inovácie v rámci koncepcie 
inteligentných obcí inteligentných obcí 
treba vždy zohľadňovať treba vždy zohľadňovať 
v miestnom kontexte. v miestnom kontexte. 

4  Napríklad podľa definície EIP-AGRI je inovácia, stručne povedané: „nápad úspešne realizovaný v praxi“.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about
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konsenzus, že inovácie by sa nemali obmedziť len na 
oblasť  digitalizácie.  Po  prvé, mnohé  vidiecke  oblasti 
sa  nachádzajú  v  „digitálnej  priepasti“  (nedostatočný 
prístup  k  rýchlemu  širokopásmovému  pripojeniu) 
a zameranie na digitálne technológie by mohlo ešte viac 
prehĺbiť rozdiely medzi vyspelejšími a zaostávajúcimi 
oblasťami.  Podruhé  sa  zdôraznilo,  že  na  základe 
doterajších  skúseností  sú  digitálne  technológie 
kľúčovým,  ale  nie  nevyhnutne  jediným  spôsobom, 
ako sa stať „smart“. V pilotnom projekte Inteligentné 
ekosociálne  obcesa  uvádza,  že  „digitalizácia je 
nástroj, ale nie cieľ sám o sebe. Používanie digitálnych 
technológií nie je to, čo definuje inteligentnú obec, ani 
nie je ani jediným prostriedkom na dosiahnuie rozvoja 
územia.  Je  zrejmé,  že  riešenia  využívajú  aj  širokú 
škálu  iných  ako  digitálnych  nástrojov.“  K  podobným 
záverom  dospela  aj  tematická  skupina  ESRV  pre 
inteligentné obce.
V definícii  „smart  villages  -inteligentných obcí  EÚ  sa 
uvádza,  že  inteligentné  obce  „využívajú  inovatívne 
riešenia  [...],  predovšetkým prostredníctvom 
mobilizácie riešení, ktoré ponúkajú digitálne 
technológie“.  Výraz  „predovšetkým“  znamená,  že 
digitálne  technológie sú dôležitým prostriedkom, ale 
nie  jediným  spôsobom,  ako  sa  stať  „smart“  .  Treba 
poznamenať, že niektoré členské štáty môžu používať 
iné  definície  inteligentných  obcí  (napr.  s  väčším 
dôrazom na digitálny aspekt).

Takže skôr ako sa pustíte do vypracovania 
niečoho „digitálneho“ a moderného, 
musíte vždy zvážiť, prečo a pre koho to 
robíte a akú pravdepodobnú (spoločenskú) 

zmenu to prinesie miestnej komunite.
Jedným z dobrých príkladov aktivít v oblasti sociálnej 
inovácie je obec Raudanmaa  (Fínsko). Angažovanosť 
m i e s t n e h o 
[poľnospodárskeho] 
družstva  a  zapojenie 
členov  miestnej 
komunity  do 
projektov,  ako  je 
š i r o k o p á s m o v á 
optická  sieť, 
m u l t i f u n k č n é 
komunitné centrum 
a  miestne  služby  (vrátane  využívania  digitálnych 
technológií) môžu slúžiť ako inšpirácia pre ostatných. 
Obec  Stanz  im  Mürztal  v  Rakúsku  poskytuje 
nové  príležitosti  pre  sociálnu  inováciu  prepojenú 
s  energetickou  transformáciou  a  digitalizáciou 
(pomocou  technológie  blockchain  v  kombinácii  s 
systémom miestnych tokenov).

„Chceme, aby sa naše 
komunitné centrum 
bolo takým srdcom 
Raudanmaa, ako bola 
predtým škola.“ 

Heini Niklas-Salminen, 
Raudanmaa, 2021

Sociálna inovácia  je  rovnako  dôležitým  prvkom 
inteligentných  obcí  ako  digitálne/technologické 
inovácie.  Kľúčovou  požiadavkou  koncepcie 
inteligentných  obcí  je  participatívny prístup 
a dopad inteligentných riešení na vidiecku komunitu. 
V  prípade  ak  majú  inovatívne  riešenia  dopad  na 
miestnu  komunitu  alebo  ak  sa  v  rámci  komunity 
vytvárajú  nové  participatívne  procesy/postupy 
hovoríme o sociálnych inováciách.
V projekte SIMRA (Sociálna inovácia 
v marginalizovaných vidieckych oblastiach) programu 
Horizont  2020  je  napríklad  sociálna  inovácia 
definovaná ako „rekonfigurácia sociálnych postupov 
v  reakcii  na  spoločenské  výzvy,  ktorej  cieľom  je 
zlepšiť výsledky v oblasti spoločenského blahobytu, 
a  zároveň  zahŕňa  zapojenie  aktérov  občianskej 
spoločnosti“. V programe Horizont Európa (program 
EÚ pre výskum a inováciu) sa zdôrazňuje, že „sociálna 
inovácia  sa  odporúča  vtedy,  keď  je  riešenie  na 
rozhraní medzi  sociálnymi a  technickými  riešeniami 
a vyžaduje si sociálnu zmenu, nové sociálne postupy, 
sociálne vlastníctvo alebo uplatnenie na trhu“.

Niektoré  obce  zapojené  do  projektu  Smart 
Rural  21  sa  snažili  vypracovať  „inteligentné“ 
digitálne  riešenia. V niektorých komunitách  sa  však 
pôvodná myšlienka musela prehodnotiť. Týkalo sa to 
najmä navrhovaných riešení v oblasti elektronického 
zdravotníctva  a  elektronickej  opatrovateľskej 
služby,  predovšetkým  pre  starších  ľudí.  Navrhnutie 
inteligentných  aplikácií  v  oblasti  elektronického 
zdravotníctva  nemusí  byť  nevyhnutne  správnym 
a  jediným  spôsobom,  ako  „inteligentne“  vyriešiť 
problém starostlivosti o starších ľudí. Takéto nástroje 
si  vyžadujú  dôkladné  plánovanie  a  budovanie 
kapacít, aby bolo možné sa informovane rozhodnúť, 
či  sa  do  nástrojov  elektronického  zdravotníctva 
oplatí investovať. V rámci projektu Smart Rural 21 sa 
takýto  plánovací  proces  uskutočnil  s  tromi  obcami 
zapojenými do projektu  (Dingle  –  IE, Sollstedt  – DE 
a Penela – PT). Výstupy z procesov su uverejnené na 
webových stránkach obcí.

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 V ČOM SA KONCEPCIA INTELIGENTNÝCH OBCÍ LÍŠI  
OD PROGRAMU LEADER/CLLD?

Koncepcia  inteligentných  obcí  sa  najčastejšie 
porovnáva  s  programom  LEADER/CLLD  (miestny 
rozvoj  vedený  komunitou).  Program  LEADER  má 
nepochybne  mnoho  spoločného  s  koncepciou 
inteligentných obcí, najmä pokiaľ ide o hlavné princípy 
týchto  dvoch  nástrojov.  Program  LEADER/CLLD 
bude tiež hlavným nástrojom a zdrojom financovania 
budúcich  stratégií  a  riešení  pre  inteligentné  obce 
(pozri  tiež  podkapitolu  2.4  o  spôsobe  financovania 
inteligentných  riešení). Miestne akčné  skupiny  (MAS) 
v rámci programu LEADER môžu často zohrávať úlohu 
„sprostredkovateľov inovácií“  a  podporovateľov 
obcí. Napríklad v obci Dingle (IE) proces vypracovania 
stratégie  inteligentných  obcí  bol  vedený  MAS 
(NEWKD) , zatiaľ čo obce Raudanmaa (FI), Torup (DK), 
Kythera (EL) ako aj  ďalšie vybrané obce zapojené do 
projektu Smart Rural 21 získali od miestnych akčných 
skupín  finančnú  a  technickú  podporu  pre  procesy 
v rámci koncepcie inteligentných obcí.
Existujú  však  aj  niektoré  kľúčové  rozdiely.  Pre 
koncepciu  inteligentných  obcí  je  charakteristické 
nasledovné:
•	 Inteligentné obce sú do veľkej miery založené 
na zapojení miestnej komunity  –  t.  j.  miestnych 
spoločných aktivitách malého rozsahu – a pomáhajú 
im  nájsť  cestu  k  riešeniu  problémov  a  využívaniu 
príležitostí  v  21.  storočí.  Program  LEADER/CLLD  sa 
realizuje  na  vyššej  geografickej  a  administratívnej 
úrovni.  Územia  MAS  v  rámci  programu  LEADER 
zahŕňajú niekoľko obcí, a stratégie miestneho rozvoja 
sa formulujú na vyššej územnej úrovni, a preto nemôžu 
vždy zohľadňovať osobitosti miestnych komunít.
•	 Program  LEADER/CLLD  má  vyhradenú 
inštitucionálnu  štruktúru  a  pridelené  finančné 
prostriedky,  zatiaľ  čo  koncepcia  inteligentných  obcí 
zatiaľ  nemá  inštitucionálnu  štruktúru  ani  špecifickú 
štruktúru  politiky.  V  určitom  smere  je  to  aj  výhoda, 
pretože existuje väčší priestor na experimentovanie 
a pilotné projekty,  najmä  pokiaľ  ide  o  využívanie 
rôznych  zdrojov  financovania.  Inteligentné  obce  by 
nemali  mať  prístup  len  k  financovaniu  z  programu 
LEADER,  ale  mali  by  mať  k  dispozícii  širokú  škálu 
zdrojov financovania, ako sú  fondy kohéznej politiky 
vrátane  Európskeho  fondu  regionálneho  rozvoja 

(EFRR)  a  Európskeho  sociálneho  fondu  (ESF),  a  tiež 
Mechanizmus na  podporu obnovy  a  odolnosti  (RRF) 
alebo  Európsky  námorný,  rybolovný  a  akvakultúrny 
fond (ENRAF).
•	 Koncepcia inteligentných obcí podporuje 
miestne inovácie a experimentovanie 
prostredníctvom  inteligentných  riešení 
vychádzajúcich priamo z návrhov miestnych komunít 
,  pričom  sa  zameriava  predovšetkým  na  nové  výzvy 
a príležitosti  21.  storočia,  ako  je adaptácia na zmenu 
klímy a digitalizácia. V tejto súvislosti miestne akčné 
skupiny  programu  LEADER  zohrávajú  alebo  môžu 
zohrávať  úlohu  hlavnej  hybnej  sily  vo  vzťahu  k 
inováciám tým, že podporia vznik inteligentných obcí 
na svojom území.

„Skončili sa niektoré inovácie neúspechom?

Mnohokrát! Napríklad pri hľadaní výrobcu 
hlinenej nádoby oya* sme trikrát nemali šťastie. 
O výrobu nádoby oya sme bojovali rok, ale vedeli 
sme, čo chceme, takže sme ho nakoniec našli…

Pestovanie konope. Z nášho pohľadu to bol 
neúspech. Bola to pre nás veľká skúsenosť, veľa 
sme sa naučili, ale z ekonomického hľadiska 
sme nedosiahli ani polovicu z ceny, ktorú sme 
si stanovili. Neúspechom sa nevyhnete, zažijete 
ich mnohokrát. Veľakrát počujem ako odpoveď 
„nie“ a už ma to ani neprekvapuje. Ale keď 
budete poctiví a otvorení a vybudujete si dôveru, 
potom ľudia zmenia svoj postoj.“

Piotr Ostaszewski, Tomaszyn (PL),  
workshop Smart Café 

* Viac informácií o nádobe oya nájdete  
v rámčeku ďalej v texte.

PRAKTICKÉ RADY: INOVÁCIA- AKO ZAČAŤ?

 √ Inovácia musí  vždy vychádzať z potreby – z nutnosti riešiť konkrétny problém miestnej  komunity/
vidieckej oblasti. Uvažujte o konkrétnych problémoch a výzvach, ktoré vaša komunita potrebuje riešiť.

 √ Nájsť  vhodnú inováciu si vyžaduje rozsiahly prieskum a konzultácie s odborníkmi, výskumnými pracovníkmi 
a inými obcami.

 √ Inovácia sa najčastejšie sformuluje v rámci interakcie medzi (miestnymi) ľuďmi, t. j. riešenia nemožno vždy 
nájsť v príkladoch z vonku.

 √ Inovácia si vyžaduje množstvo experimentovania a v niektorých prípadoch môže – v zmysle definície – 
viesť k neúspechu.

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. AKO VYPRACOVAŤ STRATÉGIU INTELIGENTNEJ OBCE?
Stratégia inteligentnej obce je inovatívna stratégia 
miestneho  rozvoja,  t.  j.  stratégia,  koncepcia  alebo 
plán,  ktorá  sa  vypracuje  na  miestnej  úrovni  na 
základe participatívneho prístupu a ponúkne ucelenú 
dlhodobú  víziu  pre  príslušnú  vidiecku  komunitu, 
realizovateľnú  prostredníctvom  inovatívnych  riešení. 

Prvých  päť  krokov  nástrojov plánovania v rámci 
projektu Smart Rural 21  sa  týka  kľúčových  krokov 
pri  vytváraní  stratégie  a  zahŕňa  1)  začatie  procesu; 
2)  mapovanie  kontextu  a  zainteresovaných  strán; 
3)  zapojenie  zainteresovaných  strán;  4)  navrhovanie 
stratégie; 5) stratégiu inteligentnej obce.

2.1 PREČO JE VÔBEC POTREBNÁ STRATÉGIA INTELIGENTNEJ OBCE?
Stratégia  inteligentnej  obce  je  základom  koncepcie 
inteligentných  obcí.  Podľa  definície  sa  inteligentné 
obce  „spoliehajú  na  participatívny  prístup  pri 
vypracovaní a realizácii stratégií  s  cieľom  zlepšiť 
svoje  hospodárske,  sociálne  a  environmentálne 
podmienky“. 

Je  stratégia  inteligentnej  obce  skutočne 
potrebná  na  to,  aby  sa  obec  stala  „smart 
-inteligentnou“?
Stratégia  je  dôležitá  pre  štruktúrované 

a dlhodobejšie myslenie. Užitočná je však len vtedy ak 
pomože komunite sformulovať a  zdieľať spoločnú 
víziu,  premýšľať  o  tom,  kde  by  obec  chcela  byť 
v  strednodobom až dlhodobom horizonte  (napr. o 5 
až 10 rokov) a prepojiť existujúce iniciatívy a nápady. 
Stratégie  sú  dôležité  na  prepojenie  rôznych  iniciatív 
a pomáhajú obci  uvažovať  komplexnejšie  (namiesto 
toho, aby sa zameriavala  len na  jednotlivé  iniciatívy). 
Vypracovanie  stratégie  inteligentnej  obce môže  byť 

obzvlášť  užitočným  krokom  na  ceste  k  premene  – 
transformácii  na  inteligentnú  obec,  predovšetkým 
pre  obce,  ktoré  už  majú  implementované  niektoré 
inteligentné  riešenia,  ale  ešte  nemajú  komplexnú 
integrovanú  stratégiu  inteligentnej  obce  ani 
dlhodobú víziu.
Stratégie  inteligentných obcí môžu byť tiež účinným 
nástrojom na komunikáciu o vízii obce smerom 
dovnútra  (vo  vzťahu  k  členom  komunity),  ako  aj 
navonok, napr. vo vzťahu k rôznym úrovniam riadenia 
(MAS, regionálna alebo národná úroveň). Komplexná 
stratégia,  ktorá  je  zároveň  prepojená  s  prioritami 
stanovenými na vyšších administratívnych úrovniach, 
môže  prispieť  aj  k  identifikácii  finančných  zdrojov 
potrebných na implementáciu stratégie.

Je  dôležité,  aby  sa  stratégie  inteligentných 
obcí nevypracovávali len formálne. 
Komunita  by  sa  mala  snažiť  vypracovať 
stratégiu, ktorá  je  jej  vlastníctvom, ktorá  je 

Tradičný a jednoduchý spôsob, ako šetriť vodou a podporiť rast 
rastlín (príklad inovácie z obce Tomaszyn, Poľsko)

Ost-Oya  (olla,  oya)  je  novoantická  nádoba  vyrobená  z  pórovitej, 
samovoľne  priepustnej  hliny,  ktorá  sa  zakope  do  zeme  a  prirodzene 
zavlažuje  záhradu,  pričom  výrazne  znižuje  straty  vody  a  prácu  so 
zavlažovaním. Stačí každých pár dní naplniť nádobu Ost-Oya (olla, oya) 
vodou a o ostatné sa postará sama. Ako? 
Je  to  jednoduché,  korene  rastlín  inštinktívne  rastú  smerom  k  pórovitej 
ílovitej  pôde,  ktorá  im  umožňuje  prijímať  presne  toľko  vody,  koľko 
potrebujú a vtedy, kedy ju potrebujú. Nič viac, nič menej. Vďaka tomu sa zníži spotreba vody, vy sa staráte 
o životné prostredie a vaša záhrada vyzerá ešte pôsobivejšie.

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

KDE NÁJDETE ĎALŠIE INFORMÁCIE: KONCEPCIA INTELIGENTNÝCH OBCÍ

Inteligentné obce: Koncepcia, problémy a perspektívy pre vidiecke oblasti EÚ, Think Tank, Európsky parlament, 
2021: komplexná informácia o koncepcii inteligentných obcí, jej kľúčových charakteristikách a vývoji.
Pilotný  projekt,  Inteligentné  ekosociálne  obce:  záverečná  správa,  Ecorys  a  kol.,  2019:  Projekt  financovaný 
Európskou  komisiou  zameraný  na  zadefinovanie  inteligentných obcí  a  identifikáciu  osvedčených postupov 
a prípadových štúdií
Inteligentné  obce:  Revitalizácia  vidieckych  oblastí,  ESRV,  2018:  Krátke  video  vysvetľujúce  koncepciu 
inteligentných obcí
EÚ podporuje  inteligentné obce, EUDigital, 2017: krátke video vysvetľujúce koncepciu  inteligentných obcí 
a jej vývoj

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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aktualizovaná  sa  a  môže  byť  dobrým  referenčným 
bodom  pre  diskusiu  a  opatrenia  zamerané  na 
budúcnosť.  Neodporúča  sa,  aby  sa  stratégia 
vypracovala  len  za  účelom  získania  finančných 
prostriedkov (hoci aj to je určite jeden z potenciálnych 
prínosov  vypracovania  stratégie).  Zamyslite  sa,  či 
potrebujete stratégiu a ako by ste ju využili na rozvoj 
vašej komunity.

V y p r a c o v a n i e 
a implementácia 
s t r a t é g i e 
inteligentnej obce 
by  nemala  byť 
ponímaná ako 
projekt jednej 
osoby,  prípadne 
e x t e r n é h o 
konzultanta.  Aj 
keď  po  formálnej 
a  obsahovej 
stránke  môže 
t a k ý m t o 
s p ô s o b o m 

vzniknúť  zdanlivo  atraktívna  stratégia,  skúsenosti 
ukazujú,  že  „vietor  z  plachiet  stratégie  sa  čoskoro 

vytratí“  a  na  jej  ďalšiu  realizáciu  nebude  dostatok 
odhodlania  ani  zanietenia.  Takéto  stratégie 
(alebo  návrhy  projektov)  môžu  v  krátkodobom 
až  strednodobom  horizonte  pritiahnuť  finančné 
prostriedky, ale bez skutočného odhodlania a znalostí 
sú  tieto  prístupy  odsúdené  na  neúspech  z  hľadiska 
pomoci komunite v ďalšej existencii. Nezačínajte preto 
proces „premeny“ na inteligentnú obec len kvôli 
financovaniu, ale z presvedčenia a prostredníctvom 
aktívnej účasti miestnej komunity.
Formát  stratégií  inteligentných  obcí  sa  môže  líšiť, 
ale  odporúča  sa  začleniť  do  nich  niektoré  kľúčové 
prvky (pozri ďalej v texte). Mnohé členské štáty budú 
vyžadovať  jednoduchý  formát,  napr.  zjednodušenú 
koncepciu alebo plán, tak aby nedošlo k neúmernému 
preťaženiu obcí prípravou týchto dokumentov.

Vypracovanie stratégie inteligentnej obcebol 
povinný krok pre vybrané obce zaradené do projektu 
Smart Rural 21 (požiadavka stanovená v  technických 
špecifikáciách projektu). Väčšina vybraných obcí (10 
z 12 obcí, ktoré sa zúčastnili prieskumu) považovala 
proces tvorby stratégie za (veľmi) užitočný. 
Na druhej  strane, mnohí považovali tento proces 
za (veľmi) náročný.  Určité  sklamanie  pramení 
aj  z  toho,  že  na  stratégie  inteligentných  obcí  sa 
väčšinou neviažu žiadne priame finančné prostriedky 
(t. j. môže sa zdať, že takýto proces nie je docenený).

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Do istej miery
náročný

Veľmi náročný Nie veľmi
náročný

Vôbec nie
náročný

Nakoľko bol pre vás proces tvorby 
stratégie inteligentnej obce náročný ? 

(12 respondentov)

„Pre nás bolo hlavnou 
pridanou hodnotou 
vypracovania stratégie 
„prepojenie“ existujúcich 
projektov a nových 
nápadov a ich začlenenie 
do konzistentnej stratégie, 
čo nám pomohlo stanoviť 
priority a uchádzať sa 
o vonkajšie financovanie.“ 

Zástupca obce projektu Smart 
Rural 21, respondent 
prieskumu

„Hoci sú v obci  viacerí lídri, nie je tu nikto, 
kto by dokázal zjednotiť predstaviteľov 
miestnej komunity.“ 

Závery z monitorovania  
projektu Smart Rural 21
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2.2 AKÉ MAJÚ BYŤ KĽÚČOVÉ PRVKY  
STRATÉGIE INTELIGENTNEJ OBCE?

Očakáva  sa,  že  stratégie  inteligentných  obcí  budú 
obsahovať  prvky  „klasickej“  stratégie  miestneho 
rozvoja a súčasne budú v nich zahrnuté inovatívne 
aktivity zamerané na budúcnosť.  Ako  už  bolo 
uvedené,  inovácia  je  najčastejšie  podnietená 
konkrétnou  výzvou  a  potrebou.  Na  riešenie  týchto 
potrieb musia vidiecke komunity využívať svoje silné 
stránky  a  príležitosti.  Pochopenie  týchto  aspektov 
môže prispieť k definovaniu vízie (a následne cieľov) 
stratégie  obce.  Jednoducho  povedané,  komunita  sa 
musí zamyslieť nad tým, kde chce byť o 5 až 10 rokov. 
Po  zadefinovaní  vízie a cieľov  (na  základe  silných 
stránok a príležitostí) je potrebné v stratégii stanoviť, 

aký  druh  činností 
je možné vykonať, 
aby  sa  dosiahol 
cieľ,  a  aké 
zdroje  (finančné 
a  ľudské)  by 
boli potrebné 
na  realizáciu 
p l á n o v a n ý c h 
činností. 

PRAKTICKÉ RADY: PREČO VYPRACOVAŤ STRATÉGIE INTELIGENTNÝCH OBCÍ?

 √ Stratégie  sú  vo všeobecnosti užitočným prostriedkom,  ktorý  môže  pomôcť  komunite  konsolidovať 
vlastnú víziu, plány a budúce aktivity. 

 √ Vypracovanie stratégie inteligentnej obce môže byť tiež náročné na zdroje a môže si navyše vyžadovať 
určité  technické/odborné  znalosti  (napr.  v  súvislosti  s  prípravou  logického  rámca,  identifikáciou  riešení, 
zapojením zainteresovaných strán atď.).

 √ Keďže  stratégie inteligentných obcí často nie sú priamo spojené s finančnou podporou (zatiaľ), 
vidiecke komunity  musia zvážiť, či chcú vypracovať stratégiu, v akom formáte a na aký účel – úsilie by malo 
byť primerané potenciálnym prínosom, a to nielen finančným, ale aj ľudským – napríklad práca na spoločnej 
vízii komunity.

 √ Je potrebné zvážiť aj ďalšie aspekty, napr. ako sa bude stratégia aktualizovať, kto bude zodpovedný za 
riadenie a monitorovanie pokroku (inak by sa stratégia mohla ľahko stať neaktuálnou).

 √ Vzhľadom na to, že intervencie na podporu inteligentných obcí  sa stále vyvíjajú, vidiecke komunity by 
mali preskúmať, aké konkrétne politiky, programy a výzvy na podporu stratégií a činností inteligentných obcí 
sú  navrhnuté v príslušných členských štátoch a regiónoch. 

„Vyhýbame sa výrazu 
stratégia, pretože toto slovo 
často vyvoláva negatívny 
pocit, že musí ísť o niečo 
naozaj rozsiahle a zložité. 
Rozhodli sme sa preto použiť 
iný výraz: koncepcia.“ 

Joanna Gierulska, Ministerstvo 
poľnohospodárstva Poľsko, 
1. regionálny workshop
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V každej stratégii inteligentných obcí, vypracovaných 
21 obcami zapojenými do projektu Smart Rural 21, sme 
identifikovali potreby/problémy/slabé stránky a ko 
aj  príležitosti/silné  stránky  a  rozdelili  sme  ich  podľa 
kľúčových slov. V nasledujúcom grafe sú uvedené prob-
lémy,  ktoré  identifikovali  viac  ako  štyri  vybrané  obce. 
K najčastejším problémom vo vybraných obciach patria:
•	 vyľudňovanie, odchod mladých ľudí,
•	 nedostatok  služieb:  infraštruktúra,  doprava, 
vzdelávanie, bývanie a zdravotníctvo.

Vybrané  obce  podobne  určili  vo  svojich  stratégiách 
pre inteligentné obce aj kľúčové výhody. Aj tie sme 
rozdelili podľa kľúčových slov a v nasledujúcom grafe 
sú uvedené iba kategórie, ktoré boli identifikované vo 
viac ako štyroch obciach. Za najdôležitejšie výhody sa 
považujú atraktívnosť a očarujúca príroda, po ktorých 
nasledujú silné miestne komunity, kultúrne dedičstvo 
a cestovný ruch.
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2.3 AKO MOŽNO FINANCOVAŤ STRATÉGIU PRE INTELIGENTNÚ OBEC?
Túto „otázku za milión dolárov“, alebo skôr „za milión 
eur“, si kladie väčšina vidieckych komunít. 
Jedným  z  hlavných  problémov  je,  že  v  súčasnosti 
neexistuje  žiadna  záruka,  že  obce,  ktoré  vypracujú 
stratégie  pre  inteligentné  obce,  budú mať  aj  väčšiu 
šancu  využiť  rôzne  druhy  financovania.  Na  presné 

detaily,  t.  j. 
prostredníctvom 
akých výziev a iných 
m e c h a n i z m o v 
budú  tieto  procesy 
p o d p o r o v a n é , 
si  ešte  musíme 
počkať. Na základe 
počiatočnej analýzy 
sa  zdá  byť  veľmi 
pravdepodobné , 
že  v  mnohých 
krajinách  sa 
na podporu 
rozvoja  stratégií 
i n t e l i g e n t n ý c h 
obcí  použije 
m e c h a n i z m u s 
LEADER  a  prispeje 
tak k implementácii 
n i e k t o r ý c h 
plánovaných  smart 

aktivít/projektov. Podporu pre inteligentné obce však 
možno  získať  aj  prostredníctvom  iných  opatrení/
intervencií  SPP,  ako  aj  iných  politík  a  programov. 
Napr.  Interreg  a  iné  programy  financované 
prostredníctvom  fondov  EÚ  EFRR5  (napr.  miestny 
územný  rozvoj,  infraštruktúra);  ESF6 (intervencie 

v  oblasti  sociálneho  začlenenia);  ENRAF7 (podpora 
MAS v oblasti rybolovu atď.).

EÚ  je  odhodlaná  realizovať  koncepciu 
inteligentných  obcía  neustále  zdôrazňuje 
toto  stanovisko  a  zároveň  nalieha  na 
členské štáty a žiada ich, aby prijali príslušné 

opatrenia.  Popularita  koncepcie  inteligentných  obcí 
skutočne  rastie.  Nachádzame  sa  v  napínavej  fáze 
experimentovania a implementácie pilotných projektov 
a je nádej, že tí, ktorí sa aktívne podieľajú na realizácii 
koncepcie  inteligentných  obcí,  budú  môcť  ako  prví 
„stáť v rade na vysoko zaslúžené finančné krytie“. 
Je  niekoľko  členských  štátov,  ktoré  nečakajú,  že 
sa  niečo  stane,  ale  preberajú  iniciatívu  a  začínajú 
experimentovať  so  zmysluplnými  rámcami  podpory 
vo  svojom  vnútroštátnom  kontexte  –  to  znamená, 
že vidiecke komunity v niektorých členských štátoch 
môžu mať viac šťastia ako ostatné.
EÚ  zároveň  vo  veľkej miere  delegovala  „právomoc“ 
pri  navrhovaní  programov  a  vynakladaní  finančných 
prostriedkov  na  členské  štáty,  ponúkajúc  im  tak 
väčšiu  flexibilitu.  Zo  strany  Európskej  únie  neboli 
voči  členským  štátom  stanovené  žiadne  strikné 
záväzky  týkajúce sa  spôsobu, ako vytvoriť podporný 
politický  rámec  pre  inteligentné  obce.  Európska 
komisia však v spolupráci s Európskym parlamentom 
financuje  niekoľko  projektov  technickej  pomoci  na 
podporu  procesu  výmeny  informácií  a  plánovania, 
predovšetkým pilotný projekt Inteligentné ekosociálne 
dediny  a  prípravné  akcie  pre  inteligentné  vidiecke 
oblasti v 21. storočí v rámci 1. projektu Smart Rural 21 
a 2. projektu Smart Rural 27.

V nariadení o spoločnej 
poľnohospodárskej 

politike  (SPP)  sa  koncepcia 
inteligentných obcí uvádza ako 
kľúčový nástroj na „posilnenie 
s o c i á l n o - e k o n om i c k e j 
štruktúry  vidieckych 
oblastí“  a  na  „modernizáciu 
p o ľ n o h o s p o d á r s t v a 
a  vidieckych  oblastí 
prostredníctvom  podpory 
a výmeny poznatkov, inovácie 
a  digitalizácie“.  SPP  tiež 
podporuje  –  a  očakáva  sa,  že 
bude  podporovať  aj  naďalej 
–  spoluprácu  inteligentných 
obcí. (odôvodnenia 32, 78 
a 82 a článok 77 nariadenia 
o SPP)

Pri  realizácii  projektu  Smart  Rural  21  boli 
zhromaždené  informácie  o  dianí  v  jednot-

livých členských  štátoch v  súvislosti  s      prislušnými 
politikami a  rámcami na podporu koncepcie inteli-
gentných  obcí.  Situáciu  vo  vašej  krajine  si  môžete 
overiť na stránkach projektu Smart Rural 21, kde sú 
uvedené príslušné zdroje financovania a organizácie, 
ktoré  sa  zaoberajú  koncepciou  inteligentných  ob-
cí(pokiaľ sú známe). V rámci projektu Smart Rural 21 
sú opísané aj úspešné príklady politík s cieľom mo-
tivovať tvorcov politík k aktivite a informovať komu-
nity vo  vybraných krajinách o dostupných zdrojoch 
financovania.

Projekt  Smart  Rural  27  bude  pokračovať  v  aktual-
izácii  informácií  o  inteligentných obciach  v  každom 
členskom štáte EU. Informácie o  aktuálnej podpore 
inteligentných  obcí  sa  zverejňujú  v  informačných 
listoch  (factsheets)členských  štátov  v  rámci  projek-
tu Smart Rural 27 a v záujme zabezpečenia lepšieho 
plánovania politík a programov sa budú vo vybraných 
krajinách organizovať pracovné skupiny, ktoré budú 
združovať príslušné zainteresované strany.

5  Európsky fond regionálneho rozvoja
6  Európsky sociálny fond
7  Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond

http://www.smartrural21.eu/
http://www.smartrural27.eu/
https://www.smartrural21.eu/countries/
https://www.smartrural21.eu/policies/
https://www.smartrural27.eu/policies/
https://www.smartrural27.eu/policies/
https://www.smartrural27.eu/policies/
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3. AKO IMPLEMENTOVAŤ STRATÉGIU A VYPRACOVAŤ 
INTELIGENTNÉ RIEŠENIA?

Táto časť poskytuje usmernenie, ako postupovať pri 
implementácii stratégie prostredníctvom plánovania 
a  realizácie  inteligentných  riešení.  Ako  ďalšie 
usmernenie k tomuto procesu by mohli slúžiť príslušné 

kroky  plánovania  použité  v  projekte  Smart  Rural  21 
vrátane  nasledujúcich  krokov:  1)  plánovanie akcií;  2) 
hľadanie riešení; 3) generovanie akcií; 4) financovanie; 
5) monitorovanie.

3.1 ČO JE INTELIGENTNÉ RIEŠENIE?
Inteligentné  riešenia  sú  inovatívne a inšpirujúce 
aktivity (projekty/iniciatívy), prostredníctvom 
ktorých je možné dosiahnuť ciele stratégie 
inteligentnej obce.  Význam  „inteligentnosti“ 
a „inovácie“ sme už vysvetlili (pozri podkapiatolu 1.2).
Plánované  a  aktuálne  aktivity  v  rámci  stratégie 
inteligentných  obcí  majú  tvorivým,  často  až 
neobvyklým spôsobom reagovať na výzvy a možnosti 
21.  storočia.  V  rámci  strategických  cieľov  Európskej 
komisie,  a  následne  aj  koncepcie  inteligentných  obcí, 
existujú dve výzvy alebo príležitosti, ktorým sa venuje 
osobitná pozornosť:
•	 konektivita a využívanie digitálnych technológií 
(prepojená  s  prioritou  EÚ  -  Európa  pripravená  na 
digitálny vek);
•	 adaptácia na zmenu klímy (prepojená s prioritou 
EÚ - Európska zelená dohoda).
Tieto  kľúčové  oblasti  sú  takisto  stredobodom 
dlhodobej  vízie  pre  vidiecke  oblasti  EÚ spolu so 
snahou  o  vytvorenie  silnejších  a  prosperujúcejších 
vidieckych oblastí. 
Ako  už  bolo  uvedené,  inovácie  a  “inteligentnosť”  sú 
kontextovo špecifické a veľmi závisia od úrovne rozvoja 
miestnej  komunity.  Avšak,cieľom  projektu  Smart 
Rural 21 bolo poskytnúť inšpiráciu všetkým vidieckym 
komunitám prostredníctvom databázy inteligentných 
(smart)  riešení.  Databáza  zahŕňa  veľa  tematických 
oblastí,  a  zameriava  sa  na  najinovatívnejšie  aspekty 
projektov/aktivít  realizovaných  na  úrovni  miestnych 
komunít.  Tieto  riešenia  sú  prenosné  a  dajú  sa 
realizovať aj v iných vidieckych komunitách.

Okrem  toho  výsledky  inteligentných(smart)  riešení, 
ktoré  boli  podporené  v  každej  z  vybraných  obcí 
zapojených  do  projektu  Smart  Rural  21  sú  tiež 
dostupné online pre každého, kto má záujem objaviť 
inteligentné  vidiecke  riešenia,  spoločne  s  krokmi  a 
procesmi použitými pri ich realizácii.

ĎALŠIE INFORMÁCIE: VYPRACOVANIE A PODPORA STRATÉGIE INTELIGENTNEJ DEDINY

Vzor stratégie pre inteligentné obce, projekt Smart Rural 21 (E40): vzor stratégie, popis používania a inštruktážne 
video, ktoré použili obce zapojené do projektu Smart Rural 21 na vypracovanie svojich stratégií.
Stratégie  inteligentných obcí, projekt Smart Rural 21:  súbor stratégií vypracovaných v  rámci projektu Smart 
Rural 21
Čo  sa  deje  v  mojej  krajine  –  stránky  projektu  Smart  Rural  21:  opis  toho,  ako  rôzne  politiky  (Spoločná 
Poľnohospodárska  Politika  aj  iné)  a  organizácie  v  súčasnosti  podporujú  inteligentné  obce  a  podobné 
iniciatívy jednotlivých členských štátoch EÚ
Plánovanie v projekte Smart Rural 21: praktické nástroje na vypracovanie stratégie
Politiky týkajúce sa inteligentných obcí: informácie o rôznych politických rámcoch a nástrojoch na európskej 
a národnej/regionálnej úrovni 
Financovanie inteligentných obcí prostredníctvom „crowfunding“- hromadného financovania, prezentácia na 
podujatí Druhá akadémia inteligentných vidieckych obcí v rámci projektu Smart Rural 21

Európska komisia zahájila v roku 2021 dlhodobú 
víziu  pre  vidiecke  oblasti  EÚ,  v  rámci  ktorej  sú 
definované štyri kľúčové tematické oblasti - silnejšie, 
prepojené, odolné a prosperujúce [vidiecke oblasti]. 
Uvedené oblasti pokrývajú kľúčové prioritné domény 
v  rámci  ktorých  sa  môže  uplatniť  aj  koncepcia 
inteligentných obcí.

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_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 AKO NÁJSŤ SPRÁVNE INTELIGENTNÉ RIEŠENIA?
Koncepcia  inteligentných obcí môže pokrývať široký 
okruh  tém  a  námetov.  Správne  riešenia  je  potrebné 
prispôsobiť  špecifickému  kontextu  každej  vidieckej 
komunity a môžu zahŕňať  rozmanitú  škálu námetov 
a tém. V nasledujúcom ilustračnom grafe sú zobrazené 
kľúčové  tematické  oblasti  identifikované  vybranými 
obcami zapojenými do projektu Smart Rural 21.
Aj keď obce realizujú rôznorodé súbory inteligentných 
riešení,  v  rámci  aktivít  obcí  zapojených do projektu 
Smart  Rural  21  sa  zistili  aj  určité  spoločné  črty 
a „horúce témy“. 

Môže byť niektorá z uvedených tém 
relevantná pre vašu obec? Vyhľadajte 
si webové stránky obcí zapojených do 
projektu Smart Rural 21 (nájdete tam aj 

videá a prezentácie) a spojte sa sa priamo s nimi ak 
chcete zistiť viac informácií.

Dôchodcovia v obci a e[lektronická] starostlivosť 
Je digitalizácia riešením?
Starostlivosť o starších ľudí je všeobecnou výzvou, 
najmä  z  hľadiska  využívania  inteligentných  riešení 
prostredníctvom  digitálnych  technológií,  konkrétne 
e[lektronickej]  starostlivosti.  Otázka  je,  či  sa  oplatí 
investovať do digitálnych technológií a aké investície 
a ľudské kapacity  je potrebné rozvíjať, aby boli  tieto 
služby efektívne a udržateľné. Kľúčová téma v obciach 
Dingle (IE), Penela-Cumeeira (PT), Sollstedt (DE)

Mladí ľudia: Ako ich zapojiť?
Zapojenie mladých ľudí, najmä tínedžerov, do 
miestnych aktivít je téma, ktorú riešili mnohé vidiecke 
komunity  ,  ktoré okrem  iného hľadali  vhodné druhy 
socializačných  aktivít  zameraných  na  zdokonalenie 
zručností  a  schopností.  Kľúčová  téma  v  obciach 
Mukařov (CZ), Alsunga (LV), Ansó (ES)
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zapojených do projektu Smart Rural 21 (%)

Fotografia: Dominik Lange

Fotografia: Arno Senoner

https://www.smartrural21.eu/villages/dingle_ie/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
https://www.smartrural21.eu/villages/sollstedt_de/
https://www.smartrural21.eu/villages/mukarov_cz/
https://www.smartrural21.eu/villages/alsunga_lv/
https://www.smartrural21.eu/villages/anso_es/
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Ako využiť digitálnu technológiu na zlepšenie 
služieb?
Nástroje, platformy a aplikácie zamerané na 
manažment dát a informácií sa  väčšinou  vyvíjajú 
na  to,  aby  lepšie  slúžili  ľuďom  na  vidieku,  ako  aj 
návštevníkom, a v neposlednom rade aj kvôli zlepšeniu 
službieb  (vrátane  cestovného  ruchu)  a  prepojeniu 
(konektivite) miestnych obyvateľov (sociálna inovácia). 
Kľúčová téma v obciach Torup (DK), Profondeville (BE-
Wallonia),  Penela-Ferraria De São  João  (PT), Kythera 
(EL), Alsunga (LV)

Rekonštrukcia starších budov 
Ako zabezpečiť udržateľnosť? – Načo majú slúžiť?

Premena starej školskej budovy na priestor pre 
miestne farmy a podnikateľov 
Premena starého mlyna na miestne podnikateľské 
a komunitné centrum 
Premena starých pivníc na turistické ubytovanie 
Využitie eko budovy ako miestneho 
poľnohospodárskeho centra a priestoru pre 
miestnu komunitu

Krajinné plánovanie a rekonštrukcia starších 
budov: Ako zachovať architektonické, kultúrne a 
prírodné dedičstvo
(Re)konštrukcia (starších) budov v spojení 
s krajinným plánovaním bola nosnou témou vo 
viacerých  obciach  zapojených  do  projektu  Smart 
Rural  21. Medzi  hlavné  ciele  patria:  1)  využitie  starých 
budov alebo dostupných pozemkov v prospech miestnej 
komunity;  2)  nájdenie  udržateľných  (ekologických) 
riešení  prispôsobených  miestnym  environmentálnym 
podmienkam  a  3)  rozvoj  finančne  udržateľných 
podnikateľských  činností.  Kľúčová  téma  v  obciach 
Ansó (ES), Sentviska Gora Plateau (SI), Tomaszyn (PL), 
Uppony (HU), Raudanmaa (FI), Virtsu (EE)

Udržateľné/ regeneratívne poľnohospodárstvo: 
Ako zachovať prírodne prostredie prostredníctvom 
nových poľnohospodárskych metód a technológií
Nové technológie (vrátane „inteligentného“ 
poľnohospodárstva) a metódy  zamerané  na 
posilnenie  odolnosti  komunít  a  životného prostredia 
(vrátane  regeneratívneho  poľnohospodárstva)  sú 
jednou  z  hlavných  tém  stratégie  inteligentných obcí 
v súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody. Kľúčová 
téma  v  obci:  Tomaszyn  (PL),  Kythera  (EL),  Babina 
Greda (HR)

Fotografia: Myriam Jessier

Fotografia: Vidar Nordli-Mathisen

Fotografia: Canva

Fotografia: Canva

https://www.smartrural21.eu/villages/torup_dk/
https://www.smartrural21.eu/villages/profondeville_be/
https://www.smartrural21.eu/villages/profondeville_be/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
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/raudanmaa_fi/
https://www.smartrural21.eu/villages/virtsu_ee/
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/babina_greda_hr/
https://www.smartrural21.eu/villages/babina_greda_hr/
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Energia z obnoviteľných zdrojov a miestne 
energetické komunity: Ako dosiahnuť energetickú 
nezávislosť
Energia z obnoviteľných zdrojov  so  zameraním 
na miestne energetické komunity. V kontexte aktivít 
obce Stanz (AT) je táto metóda spojená aj s  miestnou 
(lokálnou) ekonomikou/lokálnou menou a systémom 
tokenov  a  technológiou  blockchain.  Kľúčová  téma 
v obci: Stanz im Mürztal (AT)

Inteligentné riešenia mobility: Ako zabezpečiť 
dopravu v odľahlých vidieckych oblastiach
Inteligentné riešenia mobility v odľahlých a hornatých 
vidieckych  oblastiach  vrátane  využitia  elektrických 
automobilov  a  spoločného  využívania  vozidiel  -  car 
sharing,  môžu  prispieť  k  rozvoju  izolovaných  alebo 
odľahlých komunít. Kľúčová téma v obci: Ostana (IT)

Tieto témy sú úplne v súlade so štyrmi navrhovanými 
oblasťami v rámci dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti, 
ktorých cieľom sú:
1. silnejšie vidiecke oblasti:  vo  vzťahu  k  príkladom, 
ktoré sa týkajú starostlivosti o starších, zapojenia mladých 
ľudí a využívania dát a dátových platforiem na zlepšenie 
miestnych služieb (väčšina obcí v Smart Rural 21);
2. odolnejšie vidiecke oblasti:  udržateľné  krajinné 
plánovanie  a  rekonštrukcia/renovácia  budov 
a  výstavbe,  regeneratívne  poľnohospodárstvo 
a využívanie obnoviteľných zdrojov energie na úrovni 
vidieckych komunít  (Stanz, AT; Tomaszyn, PL; Penela, 
PT; Kythera, EL);
3. prepojené vidiecke oblasti: inteligentná mobilita 
a digitalizácia (napr. obec Profondeville vo Valónskom 
regióne,  BE  a  širokopásmové  pripojenie  v  obci 
Raudanmaa, FI);
4. prosperujúce vidiecke oblasti:  vo  vzťahu 
k  podnikaniu  na  vidieku,  čo  je  prierezová  téma, 
ktorá  zahŕňa  udržateľné  poľnohospodárske  podniky 
(obce Tomaszyn, PL; Kythera, EL; Babina Greda, HR), 
cestovný ruch (napr v obci Kythera, EL) a podnikanie 
na vidieku (napr v obci Torup, DK a Raudanmaa, FI).
Nájdenie  toho  správneho  inovatívneho  riešenia 
zameraného  na  konkrétny  problém  alebo  realizáciu 
novej možnosti si môže vyžiadať rozsiahle skúmanie 
a  experimentovanie.  Je  niekoľko  možností,  ako 
identifikovať riešenia: 
•	 Odborné znalosti sú vždy potrebné. Aj keď často 
je  hlavným  zdrojom  inovácie miestna  komunita,  nie 

vždy  je  možné  nájsť  príslušné  odborné  znalosti  len 
v rámci nej. Skúsenosti v rámci projektu Smart Rural 21 
ukázali,  že  obce  často  potrebovali  získať  odborné 
znalosti  prostredníctvom  externých  odborníkov, 
aby mohli  realizovať  svoje  zámery.  Externé odborné 
znalosti môžu  slúžiť  aj  na  „rozšírenie obzorov“  a  aj 
ako  povzbudenie  pre  vidiecke  komunity  aby  zvážili 
aj riešenia, nad ktorými predtým možno neuvažovali.  
V  tomto  kontexte  môže  byť  prínosom  vytvorenie 
partnerstva s účasťou verejného a, súkromného 
sektora, vedeckej obce a zástupcov občianskej 
spoločnosti  (často  označované  ako  model  štvoritej 
špirály,  ktorý  sa      úspešne  použil  v  niektorých 
vidieckych oblastiach8). Napríklad obce Babina Greda 
(HR) a Kythera (EL) úzko spolupracujú s univerzitami 
s  cieľom  poskytnúť  miestnym  farmárom  know-
how v oblasti moderných a udržateľných výrobných 
technológií  (vrátane precízneho poľnohospodárstva). 
Obec Profondeville (Valónsky región, BE) spolupracuje 
s  odborníkmi,  aby  si  pracovníci  [miestneho  orgánu] 
verejnej správy osvojili správne zručnosti potrebné na 
identifikáciu a použitie miestnych (veľkých) dát.

Obce  zapojené  do  projektu  Smart 
Rural  21  našli  potrebné odborné  znalosti 
prostredníctvom  odborných  poradcov  pre 
obce,  miestnych  odborných  organizácií 
(napr.  miestnych  univerzít,  mimovládnych 
organizácií  atď.),  miestnych  [správnych]  rád 
alebo  odborných  orgánov,  odborníkov  v  rámci 
vidieckej komunity, ako aj externých odborníkov.

8  Pozri napríklad informácie o partnerstve SECAD (Írsko).

Fotografia: Canva

Fotografia: 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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Vyhnite sa zaužívanému, t. j. snažte sa 
identifikovať pozoruhodné riešenia („out 
of the box“ riešenia), majte otvorenú 
myseľ a hľadajte nové nápady.

•	 Pri  hľadaní  inšpirácie  a  nápadov  z  iných  obcí 
vám  môže  pomôcť  databáza inteligentných 
riešení.  K  dispozícii  je  množstvo  rôznych  databáz, 
napríklad  databáza  projektov  Európskej  siete  pre 
rozvoj vidieka (ESRV) (vrátane príkladov zozbieraných 
prostredníctvom tématickej  pracovnej  skupiny ESRV 

Smart  Villages  -  inteligentné  obce)  alebo  databáza 
projektov operačných skupín EIP – AGRI (európskeho 
partnerstva  v  oblasti  inovácií  zameraného  na 
poľnohospodársku  produktivitu  a  udržateľnosť). 
V rámci projektu Smart Rural 21 sa vytvorila osobitná 
databáza, v ktorej sa nachádzajú podrobné a praktické 
informácie  o  inšpiratívnych  riešeniach  realizovaných 
v kontexte vidieckych komunít. V databáze je možné 
vyhľadávať podľa tématických kľúčových slov.

Snímka obrazovky z databázy inteligentných riešení projektu Smart Rural 21.

•	 Najväčším  prínosom  pre  vidiecke  komunity  je 
partnerská výmena  (  peer  to  peer)  medzi  obcami, 
či  už  online,  alebo  osobne.  Je  veľa  možností,  ako 
nadviazať  kontakt  s  inými  obcami.  Projekt  Smart 
Rural 21 výrazne podporoval výmenu informácií medzi 
obcami prostredníctvom diskusných  workshopov 
o  inteligentných  riešeniach pre  vidiek označovaných 
ako „kaviarne“, na ktorých vždy jedna z obcí predstavila 
svoje inovatívne prístupy a účastníci mohli neformálne 
(pri  káve)  klásť  otázky  a  diskutovať  o  konkrétnych 
iniciatívach.  Okrem  toho  sa  mohli  obce  navzájom 

navštíviť  prostredníctvom  výmenných návštev 
organizovaných  v  rámci  projektu  v  nadväznosti  na 
regionálne  workshopy  týkajúce  sa  inteligentných 
riešení  pre  vidiek,  alebo  formou  individuálnych 
návštev.  Na  potreby  obcí  bolo  tématicky  zamerané 
podujatie Akadémia  inteligentných  vidieckych  obcí. 
Pozrite  si  inšpirujúce  riešenia,  stači  kliknúť na odkaz 
(link).  K  budovaniu  kontaktov  s  inými  obcami môžu 
prispieť  aj  siete  spájajúce  rôzne  komunity  (vrátane 
sietí  zameraných  na  vidiecke  obce,  ako  je  napríklad 
sieť pre inteligentné vidiecke obce).

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/smart-cafe/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/regional-workshops/
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/
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Nedostatočná  znalosť  jazyka  je  ešte  stále 
problém, predovšetkým ak komunita (obec) 
plánuje  spoluprácu  s  inými  komunitami 
(obcami)  na  medzinárodnej  úrovni.  Ak 

chcete  spolupracovať  s  inými  komunitami  v  rámci 
Európy a mimo nej, je veľmi dôležité, aby niekto z vás 
hovoril anglicky.

3.3 AKO ZAPOJIŤ MIESTNYCH ĽUDÍ DO  
PLÁNOVANIA A IMPLEMENTÁCIE RIEŠENÍ?

Zapojenie členov komunity do 
plánovania a implementácie stratégie 
je  dôležité  nielen  preto,  že  participatívny 
prístup  je  dôležitou  (nosnou)  súčasťou 

prístupu  v  rámci  koncepcie  inteligentných  obcí,  ale 
najmä  preto,  že  bez  zapojenia  do  stratégie  –  a  jej 
osvojenia – zo strany miestnych obyvateľov je takmer 
isté, že stratégiu nebude neskôr možné realizovať.
Proces zapojenia zúčastnených strán je často náročný, 
najmä v prípade väčších komunít a aj v oblastiach, pre 
ktoré je príznačná extrémna depopulácia (vyľudňovanie) 
alebo nedostatočná (nízka) ľudská kapacita 
Neexistuje  jednotný  recept  na  to,  ako  zapojiť 
zúčastnené  strany  do  [aktivít]miestnej  komunity, 
pretože to do veľkej miery závisí od profilu a úrovne 
aktivity  členov  komunity,  miestneho  vedenia/
miestnych lídrov a iných faktorov. 
Skúsení zástupcovia  (lídri) obcí uviedli,  že z hľadiska 
motivácie miestnych  ľudí  je  dôležité,  aby  si  vedenie 
vypočulo nápady prichádzajúce od nich, zohľadnilo 
ich a poskytlo im podporu.  Na  členoch  komunity 
spočíva práca, ktorá je – najmä ak ide o dobrovoľnú 
prácu – konkrétna (t. j. je možné vidieť začiatok, koniec 
a výsledky), a tých, ktorí sa venujú práci v komunitách, 
je treba oceniť. 
Špecifické nástroje, ktoré slúžia na zapojenie miestnych 
ľudí/  členov  komunít,  sú  uvedené  na  stránke  Smart 
Rural 21 Súbor nástrojov.

Skutočne úspešné komunity sú tie, 
v ktorých má aspoň niekoľko zapálených 
ľudí víziu, schopnoť viesť iných 
(líderstvo) a nadšenie. Na  začiatku  to 

nemusí  byť  nevyhnutne  veľký  počet  ľudí.  Dokonca 
aj jeden alebo dvaja miestny obyvatelia (v niektorých 
prípadoch  ich  príznačne  volajú  „kváskom“)  dokážu 

naštartovať  zmenu,  ak  to  nerobia  iba  pre  peniaze, 
ale  z  presvedčenia  a  s  víziou. Na  spustenie  procesu 
je  potrebné,  aby  títo  ľudia,  mali  správnu  motiváciu, 
zručnosti, nadšenie a kapacitu. Bez vedenia, osobnej 
angažovanosti a vízie nie je možné vydať sa na cestu 
smerujúcu k inteligentnej obci. 
Proces  prípravy  stratégie  inteligentnej  obce  nemusí 
nevyhnutne iniciovať alebo viesť starosta a jeho tím, 
prípadne  orgány  verejnej  správy.  V  skutočnosti  sa 
obce zapojené do projektu Smart Rural 21 navzájom 
veľmi líšia z hľadiska štruktúry riadenia.

Napriek tomu, že neexistuje žiadny oficiálny 
inštitucionálny  systém  alebo  systém 
financovania,  je  na  úrovni  Európskej  únie 
a  niektorých  členských  štátoch  výrazná 

snaha  podporovať  koncepciu  inteligentných 
obcíprostredníctvom  viacerých  zdrojov  financovania, 
čo  dáva  vidieckym  komunitám  nádej  do  budúcnosti. 
Financovanie  inovatívnych  riešení  v  rámci  miestneho 
rozvoja  vidieka  z  územného  hľadiska  sa  zatiaľ  – 
takmer výlučne – vykonáva prostredníctvom programu 
LEADER/CLLD.  Program  LEADER/CLLD  určite 
zostane  kľúčovým  zdrojom  financovania  koncepcie 
inteligentných  obcí.  Program  LEADER/CLLD  však 
využíva pomerne malý podiel fondov na rozvoj vidieka 
a na dosiahnutie inovácií vo vidieckych komunitách je 
potrebné  zapojenie  viacerých  fondov  ako  aj  tvorcov 
politík. Stratégia inteligentných obcí vám môže 
otvoriť nové dvere, musíte len vytrvalo klopať.

Niektoré  vidiecke  komunity,  inšpirované 
výmenou  skúseností  v  rámci  projektu  Smart 
Rural  21,  sa  pustili  do  zdokonaľovania  svojich 
jazykových zručností. „S kolegami sme sa začali učiť 
anglicky,  pretože  to  považujeme  za  jeden  z  našich 
najväčších  nedostatkov.  Inšpirovalo  nás,  keď  sme 
počuli iných, ako dobre hovoria po anglicky.“

Väčšina obcí zapojených do projektu Smart Rural 21 
považovala proces zapojenia zúčastnených strán počas 
vypracovania stratégie za „do istej miery náročný“ (na 
základe údajov od 12 respondentov prieskumu).
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Nakoľko bolo pre vás náročné zapojenie 
zúčastnených strán/zabezpečenie spoluúčasti pri 

vypracovaní stratégie inteligentnej dediny?

„Často prídu do našej obce ľudia a povedia , že 
by chceli realizovať projekt a samozrejme že 
my uvítame každého nadšenca. Ale potom sú 
to ľudia, ktorí ich musia realizovať. Niekedy 
k nám príde 50 ľudí, ktorí hovoria, že chcú 
v Ostane niečo urobiť, ale iba 1 z nich príde aj 
nabudúce. A vtedy začneme hľadať, aký máme 
pre nich priestor alebo aké sú možnosti. A týmto 
spôsobom  realizujeme množstvo aktivít.“

Enrica Alberti, obec Ostana,  
workshop Smart Café

https://www.smartrural21.eu/roadmap/
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Je  skutočne  ťažké  zorientovať  sa  v  spleti 
finančných  zdrojov,  programov,  intervencií 
a  výziev  na  predkladanie  návrhov 
projektov,  najmä  pre  vidiecke  komunity 

s obmedzenými zdrojmi. Mnohé vidiecke komunity sú 
takisto sklamané, keď neuspejú so žiadosťami, ktoré 
obvykle pohltia veľa energie a zdrojov vzhľadom na 
vysokú  administratívnu  náročnosť.  V  dôsledku  toho 
sa mnohé jednoducho vzdajú v presvedčení, že majú 
dôležitejšie  „skutočné  problémy“,  ktoré  treba  riešiť. 
Získať  prístup  k  projektom  financovaným  z  EÚ  nie 
je  vždy  jednoduché  a  vidiecke  komunity  veľakrát 
potrebujú odborné poradenstvo a podporu, aby mohli 
požiadať  o  financovanie  a  splniť  (administratívne) 
požiadavky.  Je ťažké povedať, či  investície budú stáť 
za  to,  ale má  cenu  to  skúsiť,  pretože  k  dispozícii  sú 
mnohé relevantné zdroje financovania. Podobne ako 
v  iných  oblastiach,  správne  vypracovanie  žiadosti  je 
takisto  zručnosť  (aj  keď nie  tá najdôležitejšia),  ktorú 
sa možno s určitou pomocou naučiť – najmä ak máte 
veci dobre premyslené a máte správnu motiváciu.
Vidiecke  komunity–  najmä  tie  najaktívnejšie  –  často 
potrebujú  okrem  financovania  z  verejných 
zdrojov  „vziať 
b u d ú c n o s ť 
do  vlastných 
rúk“,  a  musia 
zvážiť,  a  často 
to  aj  robia, 
a l t e r n a t í v n e 
m o ž n o s t i 
f inancovania . 
Okrem  iných 
treba  zvážit  či 

sa dajú využiť súkromné zdroje, udržateľné obchodné 
modely, MOV/nadácie, ako aj finančné nástroje EÚ.

Osobitnú  pozornosť  je  potrebné  venovať 
zapojeniu mladých ľudí, pričom sú potrebné tvorivosť 
a  vhodní  animátori.  Zapojenie  mladých  ľudí  bolo 
kľúčovou  témou  vo  viacerých  obciach  zapojených 
do projektu Smart Rural 21. V obci Mukařov (CZ) bolo 
h lavným problémom, ako zapojiť mladšiu generáciu 
do  spoločných  aktivít:  bol  založený  klub  mládeže 

(Hangout4Teens), ktorý animuje vysokoškolák žijúci 
v obci. V obci Alsunga  (LV)  sa  zamerali  najmä  na 
zapojenie  mladých  ľudí  a  zlepšenie  ich  digitálnych 
a  programátorských  schopností  (virtuálna  realita). 
Obec Ansó (ES) je dobrou ukážkou toho, ako zapojiť 
deti do diskusií so staršími ľuďmi o budúcnosti obce.

PRAKTICKÉ RADY: NIEKDE MUSÍTE ZAČAŤ

Aj v rámci projektu Smart Rural 21 sme videli príklady  
vidieckych  komunít,  ktoré  boli  viac  alebo  menej 
úspešné z hľadiska schopnosti získať svoju komunitu 
pre zapojenie sa do procesov inteligentnej obce. Sme 
presvedčení, že tento projekt nie je prioritne určený 
na  to,  aby  sa  obce  „predviedli“,  ale  aby  pochopili 
skutočnú dynamiku vidieckych komunít a dokázali 
rozlišovať, čo funguje a čo nie. V tomto kontexte je 
povolený aj neúspech. Nenechajte sa oklamať  („nie 
všetko,  čo  sa  blyští,  je  zlato“)  a  hľadajte  skutočnú 
hodnotu. 
Súčasne  je  potrebné,  aby  ste  vždy  zohľadnili 
kapacity komunity. Projekt fungoval v inšpiratívnych 
komunitách vedených jedným človekom alebo malou 

skupinou zapálených ľudí vo výrazne zaostávajúcich 
oblastiach prakticky bez akejkoľvek komunity, ktorá 
by sa mohla zapojiť. Ak máte nápady a víziu, nemajte 
strach, niekde musíte začať.
Nie  je  to  „neúspech“,  keď  proces  rozbehne  jeden 
človek  alebo  malá  skupina  ľudí  –  neúspech  je,  ak 
ľudia,  ktorí  to vedú alebo sú v procese dominantní, 
nemajú  skutočné  nadšenie  a  víziu  a  ak má osobný 
záujem  prednosť  pred  plánmi  a  víziou  pre  danú 
vidiecku  komunitu  a oblasť.

V rámci projektu Smart 
Rural 21 využívajú niektoré vidiecke 
komunity  odbornú  podporu  pri 
zisťovaní  možností  financovania 
a  predkladaní  žiadostí  (napríklad 
Ansó  v  Španielsku,  Ostana  v  Tal-
iansku a Stanz im Mürztal v Rakú-
sku).  Viac  informácií  o  ich  skúse-
nostiach  nájdete  na  webových 
stránkach a v plánoch týchto obcí.

Druhý  deň  podujatia Druhá 
akadémia inteligentných vidieckych 
obcí  bol  špecificky  zameraný  na 
prístup  k  rôznym zdrojom – najmä 
plánovanie  schém  hromadného 
financovania  –  crowdfunding  pre 
vidiecke komunity.

https://www.smartrural21.eu/villages/mukarov_cz/
https://www.smartrural21.eu/villages/alsunga_lv/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-toolbox/childhoods-power-for-community/
https://www.smartrural21.eu/villages/anso_es/
https://www.smartrural21.eu/villages/ostana_it/
https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
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V  rámci  projektu  Smart  Rural  27  sa  vypracovala 
analýza (september 2021) zahŕňajúca rozsiahlu vzorku 
iniciatív vidieckych komunít, ktorej cieľom bolo zistiť, 
nakoľko sú finančné zdroje EÚ (a iné) dostupné pre 
vidiecke komunity. 
Analýza  ukázala,  že  väčšina  riešení  sa  financuje 
z miestnych/štátnych, súkromných alebo národných 
zdrojov.  Z  finančných  prostriedkov  EÚ  sa  využili 

takmer  výlučne  programy  na  rozvoj  vidieka 
a v  rámci nich program LEADER/CLLD, ku ktorému 
majú  miestne  komunity  prístup.  Poukazuje  to  na 
prípadné problémy pri prístupe k rôznym finančným 
prostriedkom EÚ na úrovni vidieckych komunít.
Zdroj:  Prezentácia  Ediny  Ocsko,  koordinátorky  projektu 
Smart Rural 27

V rámci projektu Smart Rural 21 bolo v rámci 
analýzy  procesu  spojeného  s  koncepciou 

inteligentnej  obce  v  zúčastnených  vidieckych 
komuntách identifikovaných šesť modelov riadenia/
správy . Každý model má svoje výhody a nevýhody. Je 
to týchto šesť modelov:
•	 Model  1A:  Pomerne  dominantné  postavenie 
zvoleného  starostu/zástupcu  starostu  a  ich 
spolupracovníkov
•	 Model  1B:  Zvolení  starostovia/zástupcovia 
starostov a silné zapojenie komunity 
•	 Model  2A:  Jeden  alebo  viacerí  silní/výrazní 
(nevolení)  miestni  lídri/jedna  alebo  viaceré  vedúce 
osobnosti s dominantným postavením

•	 Model  2B:  Jeden  alebo  viacerí  silní  (nevolení) 
miestni  lídri/vedúce osobnosti a aktívna spolupráca 
s miestnou komunitou 
•	 Model  2C:  Miestny  odborník/jednotlivec  alebo 
odborná organizácia v úlohe hnacieho motora celého 
procesu
•	 Model  3:  Samo-  organizované  riadiace  orgány  
pozostávajúce z miestnych obyvateľov
Obce v rámci projektu Smart Rural 21 sú rozdelené do 
jednotlivých modelov, ako  je opísané v ďalšej časti.  
Do ktorého modelu patrí vaša komunita/obec ? 
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PRAKTICKÉ RADY: FINANCOVANIE INTELIGENTNÝCH RIEŠENÍ

 √ Nájsť  cestu  v  spleti  rôznych  verejných  výziev 
na  financovanie,  porozumieť  podmienkam  a  podať 
žiadosť je skutočne náročné. Informácie o príslušných 
politikách  na  webovej  stránke  projektu  Smart 
Rural  21  môžu  byť  dobrým  východiskovým  bodom 
na  vyhľadanie  prípadných  finančných  prostriedkov. 
Musíte  zvážiť,  či  sa  chcete  vydať  na  túto  cestu, 
a ak áno, je možné, že budete pritom potrebovať 
odborné rady.

 √ Uchádzať sa o financovanie z verejných zdrojov 
a účasť na výzvach nie sú nevyhnutne jedinou cestou 
na  získanie  finančných  prostriedkov,  je možné 
hľadať ďalšie cesty- alternatívy, najmä udržateľné 
modely  podnikania  a  hromadné  financovanie 
(crowdfunding).

 √ Najúspešnejšie/„najinteligentnejšie“ vidiecke 
komunity nie sú nevyhnutne tie, ktorým sa najviac 
darilo pri žiadostiach o financovanie.  Niektoré 
obce sa výrazne zdokonalili  v  tom, ako byť úspešní 
pri  žiadaní  o  finančné  prostriedky,  ale  zdá  sa,  že 
existuje aj nebezpečenstvo prílišného zamerania na 
financovanie namiesto na inteligentnú stratégiu.

 √ Vidiecke  komunity  môžu  proaktívne  konať 
pri  hľadaní  najvhodnejších  zdrojov  na  ich  vlastné 
účely  (namiesto  hľadania  na  základe  dostupnosti). 
Dobrým východiskovým bodom je zamyslieť sa 
nad synergiami medzi miestnymi cieľmi a cieľmi 
na vyššej úrovni  (napr.  tými,  ktoré  sú  stanovené 
v  stratégiách miestneho  rozvoja  v  rámci  programu 
LEADER  alebo  v  regionálnych  programoch 
a politikách).

 √ Popri  národných  programoch  financovania 
existujú  aj  možnosti  finančnej  podpory  v  rámci 
cezhraničných/nadnárodných  projektov  vrátane 
nadnárodnej spolupráce v rámci programov LEADER, 
Interreg,  Európa  pre  občanov,  Erasmus+  a  výziev 
v rámci programu Horizont Európa.

 √ Okrem programu Smart Rural 21 sa na podporu 
vidieckych obcí zameriavajú aj iné európske iniciatívy, 
ktoré  im  pomáhajú  pri  vypracovaní  stratégie 
inteligentnej obce a vytvárajú prostredie poskytujúce 
väčšiu  podporu.  Zúčastnené  strany  možno  bude 
zaujímať vývoj aktivít v rámci projektu Smart Rural 27.

ĎALŠIE INFORMÁCIE: INTELIGENTNÉ RIEŠENIA A FINANCOVANIE

Plán projektu Smart Rural 21: praktické nástroje na vykonávanie stratégie
Databáza inteligentných riešení v rámci projektu Smart Rural 21: inteligentné riešenia s podrobnými informáciami 
o realizácii
Profily a riešenia obcí v rámci projektu Smart Rural 21: podrobné informácie o inteligentných aktivitách obcí

4. SLOVÁ NA ZÁVER
V tejto krátkej príručke sme sa pokúsili podeliť sa s vami 
o  základné  skúsenosti  nazbierané  v  rámci  projektu 
Smart Rural 21 počas práce s vidieckymi komunitami 
v  rámci  celej  Európy  v  priebehu  rokov  2020  a  2021. 
Uvedené  informácie  a  zdroje  sú  len  východiskovým 
bodom  cesty,  ktorú  musí  každá  vidiecka  komunita 
prejsť sama. Ako obyvatelia vo vidieckych komunitách, 
ktoré  čelia  mnohým  problémom,  to  nemáte  ľahké, 
ale veríme, že máte pred sebou aj množstvo nových 
príležitostí. 
Cieľom  koncepcie  inteligentných  obcí  je  pomôcť 
vám  na  tejto  ceste.  Táto  koncepcia  ešte  nie  je 
plnohodnotná. Podobne ako inteligentné a inovatívne 
riešenia  v  rámci  vidieckych  komunít  je  aj  samotná 
koncepcia  inteligentných  obcí  je  experiment.  Či 
bude  úspešný  alebo 
zostane len stratenou 
p r í l e ž i t o s ť o u 
a  prázdnou  frázou 
závisí  aj  od  každého 
z  nás.  Na  tejto  ceste 
nie ste sami. Viaceré 
členské  štáty  aktívne 
podporujú  koncepciu 

inteligentných  obcí  pre  programovacie  obdobie 
2021  –  2027  a  Európska  komisia  takisto  naďalej 
poskytuje  podporu  vrátane  Druhej  prípravnej  akcie 
zameranej na inteligentné vidiecke oblasti 21. storočia 
(projekt  Smart  Rural  27).  Pridajte  sa  aj  vy  a  spolu 
s inými obcami sa podelte o svoje skúsenosti.

„Jediná cesta, ako preniesť 
informácie, sú emócie, 
a to je veľmi dôležité. 
Ruka v ruke s emóciami 
ide vášeň.“ 

Fritz Pichler, 
starosta obce Stanz

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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