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Plan spotkania 

◼ Definicja Smart Village (SV)

◼ Wsparcie z zakresu koncepcji SV

◼ Co powinna zawierać koncepcja 

inteligentnej wioski (smart villages)

◼ Kryteria wyboru 



Czym jest Smart Village?

Pojęciem „Smart villages” („inteligentne 

wioski)” można określić wsie, które 

wykorzystują technologie cyfrowe i 

innowacje na co dzień, poprawiając w ten 

sposób jakość życia, polepszając standard 

usług publicznych i lepiej wykorzystując 

zasoby lokalne. 



Obszary tematyczne

inteligentnych działań

◼ Gospodarka odpadami 

◼ Handel online

◼ Turystyka wiejska

◼ Rolnictwo precyzyjne 

◼ Inkubatory wiejskie 

◼ Monitoring jakości środowiska 

◼ E-administracja

◼ E-zdrowie

◼ E-opieka



Projekt grantowy koncepcje 

Smart Village
Granty są przeznaczone na przygotowanie oddolnych koncepcji na 

obszarach zamieszkanych przez nie więcej niż 20 000 mieszkańców 

(jednej lub kilku miejscowości), mających na celu wypracowanie 

efektywnych i niestandardowych rozwiązań miejscowych problemów dzięki 

innowacyjnemu podejściu, w tym przy użyciu technologii cyfrowych i 

telekomunikacyjnych lub lepszemu wykorzystaniu wiedzy, z korzyścią dla 

lokalnej społeczności, m.in. na rzecz:

◼ poprawy jakości życia,

◼ podniesienia jakości usług lokalnych,

◼ poprawy bezpieczeństwa,

◼ poszanowania środowiska i klimatu,

◼ problemów dotyczących niedoinwestowania, starzejącego się 

społeczeństwa, wyludnienia, niewystarczającej ilości miejsc pracy czy 

przepaści cyfrowej.



Koncepcja SV w szczególności ma:

◼ być opracowana w sposób partycypacyjny, tj. z aktywnym 

udziałem mieszkańców obszaru, 

◼ zawierać uproszczoną analizę SWOT objętego nią 

obszaru,

◼ przedstawiać plan włączenia społeczności w późniejszą 

realizację koncepcji, ze szczególnym uwzględnieniem roli 

sołtysa w tym procesie,

◼ zawierać listę projektów, składających się na jej realizację, 

obejmujących komponent cyfrowy lub środowiskowy lub 

klimatyczny,

◼ nie kolidować z innymi dokumentami strategicznymi dla 

obszaru, w szczególności z LSR.



Koncepcja smart villages:

◼ nie proponuje rozwiązania uniwersalnego, jest osadzona 

terytorialnie, oparta na potrzebach i potencjałach danego 

terytorium i kierowana przez strategię, wspierana przez 

nowe lub istniejące strategie rozwoju terytorialnego, 

◼ odnosi się do obszarów wiejskich,

◼ ważna  jest  technologia,  podobnie  jak  inwestycje  w  

infrastrukturę,  rozwój  biznesu,  kapitał  ludzki,  potencjał  

i  budowanie  społeczeństwa obywatelskiego, 

◼ istotne jest również dobre zarządzanie i zaangażowanie 

obywateli. 
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Zakładka – nabór wniosków 



Uprawnieni wnioskodawcy

✓O wsparcie może ubiegać się podmiot 

będący: organizacją pozarządową 

zarejestrowaną w KRS.

✓Grantobiorca nie może prowadzić 

działalności gospodarczej. 



Informacja o wysokości dotacji

Projekt grantowy koncepcje Smart Village: 

◼ dotacja w wysokości 100% kosztów 

kwalifikowalnych:

1) zaliczka 80% po podpisaniu umowy,

2) 20% po zrealizowaniu grantu; 



Projekt grantowy koncepcje 

Smart Village

Kwota: 4000 PLN na jedną koncepcję 

Ogłoszenie: 30.09.2022 r.

Termin: 17.10.- 31.10.2022 r. 

Przedsięwzięcie IV. Aktywna społeczność 

„Szlakiem Granitu”

koncepcja SMART VILLAGE 



Wybór grantobiorców

Przy wyborze grantobiorców zamierzających przygotować 

koncepcje SV, LGD premiować będzie:

◼ powiązanie wnioskodawcy z obszarem objętym koncepcją SV

◼ liczba partnerów zaangażowanych w przygotowanie koncepcji SV

◼ posiadanie potencjału organizacyjnego 

(doświadczenie/kwalifikacje/zasoby) 

◼ poziom zaangażowania społeczności lokalnej w realizacji zadania

◼ obszary zmarginalizowane, w tym jeśli dotyczy, także obszarów po 

PGR;

◼ miejscowości poniżej 5,000 mieszkańców

◼ jakość planowanego procesu przygotowania koncepcji SV z 

uwzględnieniem partycypacyjnego charakteru.





Przykłady koncepcji SV

NIEMCY

Aplikacja mobilna z funkcjonalnościami 

mediów społecznościowych

◼ Zastosowanie: Wymiana informacji i wspieranie 

poczucia wspólnoty lokalnej

◼ Wpływ społeczno-gospodarczy:

- ekonomiczny: ułatwia lokalny rynek

- społeczny: spójność, tożsamość, integracja, 

uczestnictwo i dostęp do informacji. Lepsze 

zarządzanie.



Przykłady koncepcji SV

Chorwacja

◼ Przeglądarka internetowa, ”rejestr 

przedsiębiorstw rolnych”

◼ Wpływ społeczno-gospodarczy: 

▪ Ekonomiczny: Rozpoznawalność, sprzedaż 

produktów, niezależność, warunki i standardy 

rynkowe, rentowność, 

▪ Społeczny: związek między rolnikami a 

konsumentami końcowymi, suwerenność 

żywnościowa 



Inicjatywy z Polski 

◼ Ogród deszczowy w miejscu narażonym na 

podtopienia (Piaseczna Górka, gmina 

Morawica)

◼ Altana z nowoczesnym oświetleniem LED 

(Piaseczna Górka) 

◼ Scena wiejska działająca przy fundacji 

(Wiązownica-Kolonia, gmina Staszów)

◼ Kino w stodole (Wiązownica-Kolonia)

◼ Stacja naprawy rowerów (gmina Ryczywół)



◼ Znają Państwo przykłady innowacyjnych 

działań na wsi? 

◼ Jak może wyglądać wieś w przyszłości? 

Jakie aspekty zawrzeć w wizji?

◼ Jakie projekty można zrealizować, by 

przybliżyć wieś do smart village?



DYSKUSJA 



ANKIETA 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ☺

BIURO LGD: 

ul. Główna 68, 55-340 Udanin 

tel: 661 238 869

e-mail: biuro@lgd-szlakiemgranitu.pl
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