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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

SMART wieś - inteligentna wieś
zrównoważony transport lokalny,
wykorzystywanie odnawialnych
źródeł energii, dbanie o
środowisko naturalne, rozwijanie
społeczeństwa obywatelskiego,
dostęp do e-usług,
wykorzystywanie nowoczesnych
technologii do poprawy jakości
życia…

mądry rozumny błyskotliwy
przenikliwy rezolutny
otwarty pomysłowy
sensowny rozsądny
racjonalny zdolny myślący
lotny otwarty, rozgarnięty
sprytny

Społeczność, która na swoim terenie współpracuje i wspólnie decyduje o
swoim rozwoju, bazuje na połączeniu nowoczesnych narzędzi i technologii
dla polepszenia jakości życia oraz podniesienia standardu usług publicznych
dla obywateli – i co ważne – przy lepszym wykorzystaniu zasobów oraz
mniejszym wpływie na środowisko.

https://smartwies.pl/articles/spolecznosc/polska-wies-jest-smart-konkurs/

Potrzeby/Problemy obszarów wiejskich
Przeciwdziałanie
patologiom społecznym

Większa liczba miejsc do parkowania

Poprawa dostępności komunikacji
Wyludnianie
publicznej

Poprawa warunków Przestrzeń dla
wypoczynku
mieszkaniowych
Budowa placów zabaw

Wzrost poziomu Miejsca spędzania wolnego czasu
Niższe bezrobocie
bezpieczeństwa Ożywienie gospodarcze
Więcej zieleni
Poprawa stanu terenów zieleni
Remonty dróg Budowa ścieżek rowerowych
Poprawa estetyki otoczenia

Oferta dla osób starszych

Remonty i modernizacje budynków
Przestrzeń dla działań kulturalnych, artystycznych i
społecznych

Poprawa jakości
przestrzeni
publicznych

Rozwój bazy turystycznej i rekreacyjnej
Modernizacja stanu
infrastruktury technicznej

Trzy obszary działań inteligentnych
źródło: Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD Smart Villages Portal)

1. Usługi publiczne tj. e-zdrowie, e-opieka, edukacja zdalna, transport (np.
telebusy), energetyka (np. OZE), a także bezpieczeństwo (np. monitoring
wizyjny).
2. Zarządzanie publiczne tj. e-administracja, gospodarka odpadami (np. czujniki
napełnienia kontenerów), planowanie przestrzenne (np. digitalizacja), a także
monitoring środowiska (np. czujniki jakości powietrza).
3. Przedsiębiorczość tj. rolnictwo precyzyjne, handel online (np. wyrobami
lokalnymi), turystyka wiejska (oparta na inteligentnych rozwiązaniach), a
także współdzielenie (np. specjalistycznych sprzętów).

Rozumienie SMART Wieś w Polsce
źródło: http://ksow.pl/files/Bazy/Biblioteka/files/Inteligentna_wies_-_publikacja_2019.pdf
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Pierwsze oparte na inicjowanych działaniach społecznych

Przykład (wieś Piasieczna Górka, gmina Morawica: Pani sołtys wsi Piaseczna Górka,
zainspirowała mieszkańców do „bycia SMART”. Potem pojawiły się inicjatywy zamontowania
autonomicznych lamp solarnych, wybudowania „ogrodu deszczowego” celem przeciwdziałania
lokalnym podtopieniom, wykonania „mini biblioteki” w budce telefonicznej, czy utworzenia
ścieżki questingowej przybliżająca mieszkańcom historię miejscowości. To współdziałanie
przerodziło się stowarzyszenie, które przejęło rolę współorganizatora życia publicznego we wsi.

Ogród deszczowy to obniżenie (naturalne lub w wyniku działania człowieka) terenu z gruntem o
zwiększonej przepuszczalności, obsadzone roślinami pomagającymi zbierać i wchłaniać, a także
filtrować wodę deszczową spływającą powierzchniowo po nawierzchniach utwardzonych lub z
dachów.

Questing to metoda edukacyjna, która pozwala
odkryć dziedzictwo kulturowe, historyczne w
nieszablonowy sposób. Scenariusze ścieżek
questingowych (mapy) tworzone są w formie
wiersza lub prozy, wypełniają je zagadki,
rebusy, krzyżówki i różne zadania logiczne,
które kierują uczestnika do „skarbu” materialnego w formie pieczątki do
odrysowania na karcie questu oraz
najważniejszego,
niematerialnego,
czyli
zdobycia wiedzy.

Inicjatywa pt. „Questing jako promocja obszaru objętego LSR” realizowana przez Stowarzyszenie Mieszkańców Piasecznej Górki „Z Górki” współfinansowana
była ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Projekt „Questing jako promocja obszaru objętego LSR” realizowany był dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania “Perły
Czarnej Nidy”. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Mieszkańców Piasecznej Górki „Z Górki”.
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Drugie oparte na istniejącym potencjale społecznym i możliwościach organizacyjno-finansowych gminy

Przykład (wieś Ryczywół, gmina Ryczywół) : Taką drogę do ‘bycia SMART’ wybrała Gmina
Ryczywół, gdy jej Wójtem została Renata Gembiak-Binkiewicz. W gminnej wiosce mieszka około
2 tysięcy ludzi, ale hala sportowa jest tak okazała (pełnowymiarowa i energooszczędna), że nie
powstydziłoby się jej nie jedno miasto powiatowe w Polsce.
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Trzecie to podejście wykorzystujące sprawdzone metody rozwoju obszarów wiejskich

Przykład: (wieś Łuszczanów, gmina Jarocin)
Etapy działań: 1) w 2016 roku w ramach funduszu
sołeckiego, za sumę 25 tys. zł, wykonano: pogłębiono,
oczyszczono i zarybiono staw, częściowo zniwelowano
teren wokół stawu, zniwelowano i wyrównano drogę
dojazdową do stawu, częściowo nasadzono drzewa
(wierzby), usunięto drzewo obumarłe, wykonano skalniak
i palenisko oraz wyposażono ten teren w kilka ławek przy
palenisku i tablicę informacyjną z regulaminem.
2) w oparciu o środki pozyskane w VII edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś i wkład własny Gminy
Jarocin, w 2017 roku wykonano prace wokół stawu: dostawę i montaż drewnianej chaty grillowej, dostawę
i instalację automatycznej, bezprzewodowej stacji meteorologicznej (wyposażonej w zestaw solarny i
modem GPRS), służącej celom edukacyjnym (mierzone parametry: temperatura i wilgotność powietrza,
ciśnienie, opady, prędkość i kierunek wiatru, promieniowanie UV i promieniowanie słoneczne,
temperatura wody, temperatura gruntu)

3) w oparciu o środki pozyskane w VIII edycji
konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś i wkład
własny Gminy Jarocin, w 2018 roku wykonano
prace: wykonanie nawierzchni typu pomostowego
ze struganych desek drewnianych na legarach,
kotwionej
w
stopach
fundamentowych
betonowych, wykonanie niezależnej toalety z
prefabrykowanym zbiornikiem bezodpływowym
na ścieki bytowe, wyposażenie terenu w elementy

małej architektury – ławki i pojemniki na odpady,
instalację oświetlenia – lampy hybrydowej,
zasilanej przez moduły fotowoltaiczne i siłownię
wiatrową, wyposażonej w oprawę typu LED.
4) w 2019 r. ze środków budżetu Gminy Jarocin
doposażono chatę grillową w instalację
elektryczną, w tym oświetleniową, zasilaną przez
moduł fotowoltaiczny.

http://smart.irwirpan.waw.pl/pdf/%C5%81ukasz%20Witczak_Doposa%C5%BCenie%20infrastruktury%20rekreacyjno%20%E2%80%93%20edukacyjnej%20nad%20stawem%20wiejskim%20w%
20%C5%81uszczanowie.pdf
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Czwarte to podejście oparte na zasadzie od przeszłości do przyszłości (animowania głównie przez edukację
historyczną mieszkańców)

Sudecka Zagroda Edukacyjna została utworzona przez Stowarzyszenie Kaczawskie przy wsparciu Unii
Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Na
stronie Zagrody czytamy: Misją Zagrody jest edukacja przyrodnicza na najwyższym poziomie. Na stronie
internetowej Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej można przeczytać: Zarażamy pasją do nauk o Ziemi tych
najmłodszych i tych trochę starszych. W Krainie Wygasłych Wulkanów, bo czy jest lepsze miejsce w Polsce
do poznawania wulkanicznej przeszłości Ziemi? Tu przeszłość geologiczną Ziemi zamieniamy w pasjonującą
opowieść.

Przykładem zastosowania takiego podejścia jest gmina Poniec, gdzie powstał
innowacyjny przewodnik turystyczny, który służy obecnie również na lekcja
lokalnej historii, a dzięki innowacyjnej technologii rzeczywistości
rozszerzonej możemy zobaczyć nieistniejące miejsca czy zrobić sobie przy
nich zdjęcie. Przewodnik został wykonany przez firmę Fucco Design, przy
współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu
Gostyńskiego oraz Gminy Poniec. W tle tego przedsięwzięcia pojawia się
podejście LEADER poprzez fakt, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Kraina Lasów i Jezior w Lesznie wsparła projekt firmy środkami na realizację
Lokalnej Strategii Rozwoju. Całkowitym kosztem wdrożenia tego rozwiązania
było ok 40.000zł w całości pokryte w ramach dofinansowania z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (poprzez LGD: Kraina Lasów i Jezior w Lesznie).
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Piąte to podejście wynikające z przekonania, że mieszkańców wsi można zaktywizować „dając” im gotowy
produkt. Można to podejście zdefiniować tak: „Dajemy wam coś gotowego, innowacyjnego, a wy to
wykorzystujcie dla lepszego życia”.

https://publicystyka.ngo.pl/rozszerzonarzeczywistosc-w-sluzbie-lokalnej-turystyki

Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza z siedzibą w Michałowie
prowadzi społeczne Hospicjum Domowe na wiejskich obszarach
wschodniego Podlasia, ubogich w ośrodki hospicyjne, z dala od
większych miast. Niosą bezpłatną pomoc osobom nieuleczalnie
chorym, aby mogły godnie przeżyć ostatnie miesiące swego życia.
Pomagają też rodzinom swoich podopiecznych oraz innym osobom
pracującym z chorymi u kresu życia – personelowi medycznemu i
wolontariuszom.
https://hospicjumeliasz.pl/
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Szóste to podejście wynikające z konkretnej sytuacji. Już coś jest, będziemy to rozwijać, doskonalić,
włączymy nowe technologie

Przykładem takiego podejścia jest Top Farms Sp. z o.o. z Głubczyc, która w
latach 2015-2019 podjęła działania w ramach 7 projektów wpisujących się
w ideę inteligentnych wsi. To m.in. biologizacja – nowoczesne standardy
rolnicze oparte o techniki biologiczne (dba o zdrową i wydajną glebę dla
przyszłych pokoleń); odpowiedzialność społeczna – stabilne miejsca pracy
dla całych rodzin; sygnał GPS – precyzja przejazdu maszyn rolniczych do 2
cm; Centrum Doskonalenia Praktyki Rolniczej – Top Farms otwiera
możliwość rozwoju w rolnictwie przed młodymi mieszkańcami wsi,
zapobiegając ich odpływowi do miast.
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Siódme to podejście na pograniczu SMART… większy podmiot gospodarczy oddziałuje na mieszkańców
wsi wpływając na ich jakość życia. Innowacyjność podmiotu wpływa na inteligentny rozwój wsi i jej
mieszkańców

http://www.topfarms.pl/top-farms-glubczyce/

Inne pomysły_ kuźnia aktywności zawodowej – projekt w ramach którego zaplanowano działania
animacyjne na rzecz tworzenia podmiotów ekonomii społecznej i podmiotów gospodarczych, w tym
integracja społeczna sprzyjająca tworzeniu miejsc pracy.

Centrum Astronomiczno-Kulturalno-Dydaktyczne, które powstaje w
Niedźwiadach (wojew. kujawsko-pomorskie,
pow. nakielski, gmina
Szubin). Jest to największe w Polsce amatorskie obserwatorium
astronomiczne, które prowadzi Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie
Astronomiczno-Ekologiczne Grupa Lokalna. Największe w Polsce, dzięki
dyspozycji największym w kraju teleskopem systemu Newtona na montażu
paralaktycznym o średnicy 603 mm i ogniskowej 2.802 mm.
Dzięki teleskopowi możliwe są obserwacje ciał niebieskich oddalonych od
Ziemi o tysiące lat świetlnych. Na terenie obserwatorium zlokalizowane są
również teleskopy o średnicy 250 mm i 400 mm oraz sprzęt umożliwiający
obserwacje Słońca. Stowarzyszenie organizuje także Ogólnopolskie Zloty
Miłośników Astronomii (OZMA), na które przyjeżdżają pasjonaci
astronomii z kraju i zagranicy. Zloty pozwalają uczestnikom na wymianę
doświadczeń, poznanie technicznych nowości.
http://www.ppsae.pl/

Planetarium w Niepołomnicach
https://moa.edu.pl/

Inicjatorem
budowy
Stacji
Obserwacyjnej był mieszkaniec
Niepołomic – Zdzisław Słowik.
Jego
upór,
determinacja
i zamiłowanie do nocnego nieba
doprowadziły do posadowienia
na gruntach należących do Szkoły
Podstawowej pierwszego Pawilonu
Obserwacyjnego.

Wioska Internetowa w Grabowej
Wieś Grabowo w gminie Łazy jest wyposażona w
nowoczesny sprzęt komputerowy z szerokopasmowym
łączem internetowym.
W pracowni zainstalowano 15 komputerów z
profesjonalnym oprogramowaniem e-learningowym,
serwer,
urządzenie
wielofunkcyjne,
rzutnik
multimedialny. Odwiedzający centrum mogą skorzystać
między innymi z telefonii internetowej, biblioteczki
multimedialnej, programów edukacyjnych, encyklopedii
i słowników elektronicznych.

W korzystaniu z sieci pomagają profesjonalnie
przeszkoleni pracownicy. Na potrzeby projektu „Wioska
Internetowa” utworzono też internetową platformę
edukacyjną, w ramach której nieodpłatnie udostępnione
zostały szkolenia e-learningowe z zakresu obsługi
komputera i programów komputerowych, podstaw
przedsiębiorczości, sposobów poszukiwania pracy oraz
szkolenia językowe.

https://dziennikzachodni.pl/wioska-ale-internetowa/ar/78174

podejście SMART WIEŚ - podstawy sukcesu
Należy zadbać, aby podejście Smart …było:
dostępne dla wszystkich
zainteresowanych, powszechne;

nie tylko „hasłem wytrychem” do
pozyskiwania środków
zewnętrznych;

elastyczne i wspierające
kreatywność pomysłów i
pomysłodawców;

efektywne i atrakcyjne dla ludzi,
w które chętnie będą się
angażowali;

odpowiedzią na potrzeby
ekologiczne, obniżenie kosztów
etc.,

dobrze rozumiane wśród
społeczności wiejskich;

ideą zmieniającą polską wieś
długookresowo, a nie sezonowo;

nie kończyło się na planowaniu i
strategii, a przekładało się na
konkretne działania

oparte na współpracy sektorów,
mierzone liczbą projektów SMART
w konkretnych miejscach

oparte o różne źródła finansowe
nie tylko publiczne;

żeby stawało się stymulatorem
rozwoju / katalizatorem różnych
inicjatyw lokalnych

zdolne do kreowania umiejętności
przewidywania procesów które
zajdą za kilka – kilkadziesiąt lat;

SMART WIEŚ - powinno służyć…
inteligentnemu rozwinięciu
partnerstwa na rzecz innowacji,
„odnowa wsi” czy LEADER;

nawiązywaniu i rozwojowi współpracy
lokalnej i ponadlokalnej;

rozwojowi wszystkich regionów;

pełniejszemu wykorzystaniu
dziedzictwa wsi;

wzmocnieniu zaangażowania społeczności
lokalnej w działania oddolne;

wzmacnianiu wspólnoty i więzi
społecznych;

wzrostowi upowszechnienia
mobilnych rozwiązań na
obszarach wiejskich;

rozwojowi dostępu do szerokopasmowego
Internetu, usuwając bariery
infrastrukturalne;

upowszechnieniu dostępu i
podniesieniu jakości e-usług;

rozwiązywaniu problemów z
kompetencjami cyfrowymi
mieszkańców wsi;

budowaniu świadomości konsumenckiej w
zakresie pochodzenia i jakości żywności
(lokalny patriotyzm konsumencki);

budowaniu świadomości rolnika
ws. dbania o sposób produkcji i
właściwe relacje z otoczeniem

zbliżeniu konsumentów i
producentów poprzez
formowanie Krótkich Łańcuchów
Dostaw Żywności, to będzie
wspierało tworzenie potrzebnych
narzędzi inform. i logistycznych

rozwijaniu animacji, procesu docieranie do
rolników i konsumentów, budowania
zaufania wszystkich środowisk (połączenie
solidnego doradztwa, brokeringu, z
zaawansowaną technologią informatyczną i
logistyczną);

budowaniu modelu biznesowego;

SMART WIEŚ - interesariusze
Podmioty doradztwa
rolniczego;

Lokalne Grupy Działania

Izby Rolnicze

Mieszkańcy

Lokalni liderzy

Stowarzyszenia lokalne

Przedsiębiorcy

…

…

…

…

…

Moja SMART WIEŚ. Idea i Fakt - laureaci konkursów
I nagroda i 5 tys. zł: Agnieszka Weyna – „Górnicza Wioska kopalnią idei Smart Villages”, Piła, gm.
Gostycyn, woj. kujawsko-pomorskie.
Wioska z tematem przewodnim – tzw. wioska tematyczna, która stała się motorem „smart” zmian w
małej, wiejskiej miejscowości o nazwie Piła, liczącej około 109 mieszkańców, położonej w malowniczej
części Borów Tucholskich. Nagroda za szereg działań poprawiających jakość i poziom życia
mieszkańców sołectwa: w tym projekt "Ekomuzeum Węgla Brunatnego w Borach Tucholskich”, grę
terenową „Quest Kuferek Wilhelma Krügera”, utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego „Górnicza
Wioska” Sp. z o.o., geocaching, czy też przygotowanie interaktywnej makiety Maszynowni, a także
biologiczna oczyszczalnia ścieków. Różnorodność i innowacyjność przeprowadzonych działań,
projektów i rozwiązań wpisują się w ideę smart villages ze względu na swój wymiar społeczny –
utworzenie wioski tematycznej, aktywizacja gospodarcza mieszkańców w branży turystycznej z
wykorzystaniem lokalnych zasobów historycznych, kulturowych i przyrodniczych. Przeprowadzone
działania są również innowacyjne w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych – warsztaty z
modelowania 3D i digitalizacji obiektów zabytkowych, wykorzystanie technologii audio i wideo w
obsłudze ruchu turystycznego przez mieszkańców – np. usługa audioprzewodnika w 3 językach,
interaktywny model miejscowości Piła z przeszłości, monitoring budek lęgowych ptaków
zamieszkujących wieś tematyczną.

Moja SMART WIEŚ. Idea i Fakt - laureaci konkursów
II nagroda i 4 tys. zł: Grzegorz Stępień – „Przystanki z historią i usługa Małkocin SCANSEN”, Małkocin, gm.
Stargard, woj. zachodniopomorskie.
Projekt polegający na budowie - na wniosek mieszkańców, nowych wiat przystankowych, które zastąpiły
stare, nieestetyczne wiaty. Jednak to nie tylko budowa nowych, przeszklonych przystanków, ale cała gama
usług dla korzystających – wdrożenie mobilnej informacji pasażerskiej oraz montaż materiałów
ikonograficznych przedstawiających historię wsi i aktualne wydarzenia w formie pisanej oraz cyfrowej,
uzyskiwanej po zeskanowaniu kodów QR. Na uwagę zasługuje fakt, że przedsięwzięcie przyczyniło się do
poprawy jakości ważnej usługi – transportu publicznego, a co za tym idzie, także jakości życia mieszkańców,
którzy nie tylko korzystają z transportu publicznego, ale sami kreują rozkłady jazdy. Dodatkowo, przy
wprowadzaniu rozwiązań cyfrowych w sołectwie zadbano, by wszyscy mieszkańcy mogli korzystać ze zniżek
na internet od lokalnego dostawcy.

Moja SMART WIEŚ. Idea i Fakt - laureaci konkursów
III nagroda i 3 tys. zł: Justyna Helicka (Stowarzyszenie Rozwoju Mieronic "Idziemy w Przyszłość") –
„Smart Wieś - Mieronice”, Mieronice, gm. Małogoszcz, woj. świętokrzyskie.
Dwa komplementarne wobec siebie projekty, które ogólnie miały na celu poprawę jakości życia
mieszkańców wsi poprzez ułatwienie im wypoczynku, rekreacji na świeżym powietrzu, obcowania z
przyrodą, integracji społecznej. Pierwsza inicjatywa to tzw. „Mieronicka strefa relaksu” polegająca na
budowie tężni i ścieżki sensorycznej wraz z biblioteką zewnętrzną, placem zabaw i zewnętrzną siłownią;
druga inicjatywa, to „Salon hamakowy nad stawem” obejmująca zagospodarowanie terenu wokół stawu
wiejskiego przy wykorzystaniu elementów infrastruktury rekreacyjnej, zieleni i hotelu dla owadów. Warte
podkreślenia są trzy kwestie: po pierwsze opisane inicjatywy nie segregują, lecz łączą różne grupy wiekowe
i społeczne tej miejscowości mając wkład w (od)budowywanie relacji, więzi społecznych i poprawiając
poziom integracji między mieszkańcami; po drugie, w obecnej sytuacji, która nauczyła nas, że dbałość o
zdrowie społeczeństwa jest kwestią kluczową opisane inicjatywy uznać można nie tylko za bardzo aktualne,
ale i niezwykle potrzebne w walce ze skutkami pandemii oraz dla poprawy stanu zdrowia ludności; po
trzecie, ciekawe i nowe rozwiązania w rodzaju tężni, ścieżki sensorycznej, salonu hamakowego, świadczą,
że te innowacyjne formy odpoczynku nie muszą być realizowane wyłącznie w miastach.

Moja SMART WIEŚ. Idea i Fakt - laureaci konkursów
I nagroda i 5 tys. zł: Krzysztof Jaszczuk – „Czysta energia, zdrowe powietrze - szczęśliwa Gęś”, Gęś, gm.
Jabłoń, woj. lubelskie.
Idea koncentruje się wokół biogazowni o mocy 1,5MW. Celem projektu jest wytwarzanie czystej energii
oraz zapewnienie zbytu na płody rolne. Wybudowanie biogazowni pozwoli na stworzenie stabilnego
lokalnego rynku zbytu płodów rolnych z jednoczesnym umożliwieniem dostępu do naturalnego nawozu
wysokiej jakości. Energia powstała w wyniku fermentacji gazów w całości zostanie wykorzystana przez
mieszkańców wsi co ułatwi im konkurencyjność poprzez obniżenie kosztów prowadzenia gospodarstwa.
Inwestycja pozytywnie wpłynie na ograniczenie śladu węglowego.

Moja SMART WIEŚ. Idea i Fakt - laureaci konkursów
II nagroda i 4 tys. zł: Łukasz Zaranek – „Świadome eko-sołectwo”, Pruśce, gm. Rogoźno, woj.
wielkopolskie.
Inicjatywa ma dać wskazówkę jak polepszyć komfort życia mieszkańców małych ojczyzn. Proponowane
działania zmierzają do posadzenia drzew tlenowych – oxytree, które pochłaniają 10 razy więcej CO2 niż
inne drzewa. Dodatkowo proponowany jest monitoring jakości powietrza, za pomocą urządzeń i aplikacji
do tego dostosowanych np. SMOGTOK, Kolejna część projektu opiera się na posadzeniu roślin
miododajnych, tak by zadbać o pszczoły. Ważnym elementem projektu jest również punkt doradztwa
klimatycznego, dzięki którym mieszkańcy mogliby dowiedzieć się o możliwościach wprowadzenia zmian
proekologicznych. Ostatnią częścią jest eko-oświetlenie za pomocą lamp LED. Zatem głównym celem
projektu jest uświadomienie i aktywizacja społeczeństwa w zakresie zmian klimatycznych.

Moja SMART WIEŚ. Idea i Fakt - laureaci konkursów
III nagroda i 3 tys. zł: Sandra Żukowska, Beata Chmiel – „Smart mobilność – odpowiedź na wyzwania
współczesnej wsi na przykładzie Głuszyna”, Głuszyno, gm. Potęgowo, woj. pomorskie.
Celem jest realizacja inwestycji – utworzenia ciągu pieszo-rowerowego ze wsi Głuszyno do pobliskiej stacji
kolejowej wraz z budową bezpiecznej (m.in. wyposażonej w monitoring) i chroniącej przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi na tejże stacji. Idea bezpośrednio odpowiada na problemy transportowe
mieszkańców, choć w szerszym ujęciu odpowiada też na potrzebę poprawy jakości życia codziennego
mieszkańców. Pomysł, który nie tylko w sferze teoretycznej, ale i praktycznej nawiązuje do założeń idei
smart village, poprzez m.in. odwołania do kwestii wykorzystania nowoczesnych technologii (lampy solarne,
monitoring z połączeniem internetowym), wdrażaniem gospodarki niskoemisyjnej (promowanie transportu
kolejowego i rowerowego), mobilności i bezpieczeństwa oraz relacji sąsiedzkich w skali lokalnej. Warte
podkreślenia są rekomendacje dla urzędników gminy Potęgowo, którzy byliby odpowiedzialni za realizację
tej idei, sformułowane przez autorki pomysłu.

Moja SMART WIEŚ. Idea i Fakt - laureaci konkursów
I nagroda i 5 tys. zł: Krzysztof Jaszczuk – „Czysta energia, zdrowe powietrze - szczęśliwa Gęś”, Gęś, gm.
Jabłoń, woj. lubelskie.
Idea koncentruje się wokół biogazowni o mocy 1,5MW. Celem projektu jest wytwarzanie czystej energii
oraz zapewnienie zbytu na płody rolne. Wybudowanie biogazowni pozwoli na stworzenie stabilnego
lokalnego rynku zbytu płodów rolnych z jednoczesnym umożliwieniem dostępu do naturalnego nawozu
wysokiej jakości. Energia powstała w wyniku fermentacji gazów w całości zostanie wykorzystana przez
mieszkańców wsi co ułatwi im konkurencyjność poprzez obniżenie kosztów prowadzenia gospodarstwa.
Inwestycja pozytywnie wpłynie na ograniczenie śladu węglowego.

https://3xk.pl/product-pol-357967-IUVI-Games-Smart-Games-Zwierzaki-Na-Wsi-Gra-Logiczna.html
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Daniel Kahnemann „ Pułapki umysłu”
ThinkTank - artykuł Jacka Santorskiego
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Liskowate - deskal na ścianie szopy przedstawiający ojca obecnego właściciela posesji oraz powóz z końmi.

Arkadiusz Andrejkow

Komańcza - łemkowskie dziewczyny w latach trzydziestych na stodole nieopodal skrzyżowania dróg 892 i 897.

Arkadiusz Andrejkow

Arkadiusz Andrejkow

Kulaszne - deskal przedstawiający mieszkańca wsi koszącego zboże

Arkadiusz Andrejkow

Arkadiusz Andrejkow

Gdzieś ….w sieci
Zachęcam do odwiedzenia trzech miejsc w internecie, gdzie aktualnie gromadzone są informacje i
przykłady dotyczące tematyki Smart Village:
•Portal zawierający linki do wielu inspirujących inicjatyw w całej Europie, które badają nowe sposoby
rewitalizacji usług wiejskich poprzez społeczne i cyfrowe innowacje w takich dziedzinach jak: zdrowie,
usługi społeczne, edukacja, mobilność, energia i inne.
https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal_en/
•partner KSOW IRWiR PAN prowadzi projekty dotyczące zagadnienia Smart Village – Instytut nie tylko
prowadzi badania na ten temat, ale także konkursy na najlepszą inteligentną wieś w Polsce http://smart.irwirpan.waw.pl/
•projekt Smart Rural 21 prowadzi prace koncepcyjne i wspiera realizację pomysłów, które wspierają 21
społeczności w Europie, aby osiągnęły swoje marzenia na bycie inteligentną wsią
https://www.smartrural21.eu/

•sieć współpracy inteligentnych wsi – Smart Village Network – jest inicjatywą wymiany doświadczeń 37
podmiotów – wsi, stowarzyszeń i zrzeszeń – promujących idee Smart Village
https://www.smart-village-network.eu/

DZIĘKUJĘ
Sylwia Staszewska,
email: sylwia.staszewska@amu.edu.pl,
tel.: 501 741 031

Żródła informacji/zdjęć/grafiki wykorzystanych w prezentacji:
https://www.google.com/search?q=smart%20wie%C5%9B&tbm=isch&tbs=rimg:CXQqBI_1TS7O1YeVE4EtJJ_1HHsgIGCgIIABAA&rlz=1C1P
RFE_enPL669PL669&hl=pl&sa=X&ved=0CAIQrnZqGAoTCJCBj5y90_ICFQAAAAAdAAAAABC0Aw&biw=2543&bih=1400
https://www.researchgate.net/figure/Smart-village-ecosystem_fig1_341332552
http://ksow.pl/files/Bazy/Biblioteka/files/Inteligentna_wies_-_publikacja_2019.pdf
https://technologyevaneglist.wordpress.com/2017/05/01/development-of-future-smart-villages-in-india/
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-SMART_VILLAGE.NIGER-2020-PDF-E.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/publi-enrd-rr-26-2018-en.pdf

