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SZKOLENIE

SMART VILLAGE - koncepcja Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 

Hotel InVite Wrocław, 31.05.2022 r.

RAMOWY PROGRAM SPOTKANIA (1) 

09:00 – 10:00

 Definicja inteligentnej wioski a rzeczywistość - przybliżenie założeń oddolnych koncepcji rozwoju 

lokalnego w skali mikro, tj. koncepcji Smart Villages (SV).

 Innowacyjne podejście do rozwiązywania miejscowych problemów - rola i znaczenie technologii 

cyfrowych. 

 Przybliżenie założeń koncepcji SV: 

- etap koncepcji SV – projekty grantowe w LGD w PROW 2014-2022,

- w nowej perspektywie: Infrastruktura na obszarach wiejskich w KPS dla WPR na lata 2023-2027.
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RAMOWY PROGRAM SPOTKANIA (2)

10:15 – 11:45

Jak opracować strategię inteligentnej wioski?

Przygotowanie projektu grantowego związanego z wdrożeniem koncepcji SV:

- obszar tematyczny projektu grantowego

- obszar terytorialny projektu grantowego 

- zakładane działania / efekty 

- podmioty realizujące 

- role poszczególnych partnerów

- niezbędne zasoby, w tym finansowe, 

- wkład własny partnerów.
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RAMOWY PROGRAM SPOTKANIA (3)

12:00- 15:30

Jak finansować inteligentne wioski?

Zakres zmian niezbędnych do wdrożenia finansowania koncepcji SV w ramach PROW (procedury 

grantowe).

Konieczność określenia kryteriów oceny i wyboru zadań grantowych związanych z tworzeniem 

koncepcji SV.

Polskie i europejskie dobre praktyki w zakresie Smart Village – prezentacja i dyskusja moderowana.
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DEFINICJA INTELIGENTNEJ WIOSKI (1)

Smart Villages (SV) - to społeczności na obszarach wiejskich, które wykorzystują 
innowacyjne rozwiązania w celu poprawy swojej poprawy jakości i poziomu życia, 
wykorzystując lokalne mocne strony i szanse (SWOT). 

Opierają się na partycypacyjnym podejściu do opracowywania i wdrażania swojej 
strategii poprawy warunków gospodarczych, społecznych i/lub środowiskowych, 
w szczególności poprzez wykorzystywanie rozwiązań oferowanych przez 
technologie cyfrowe. 

Inteligentne wioski czerpią korzyści ze współpracy i sojuszy z innymi 
społecznościami i podmiotami na obszarach wiejskich i miejskich. 

Rozpoczęcie i wdrożenie strategii inteligentnych wiosek może opierać się na 
istniejących inicjatywach i może być finansowane z różnych źródeł publicznych i 
prywatnych. 

Społeczności na obszarach wiejskich mogą obejmować jedno lub kilka osiedli 
ludzkich, bez ograniczeń co do granic administracyjnych czy liczby mieszkańców. 
(w Polsce obszar SV może liczyć do 20 tys. mieszkańców)

5

DEFINICJA INTELIGENTNEJ WIOSKI (2)

Podejście partycypacyjne oznacza aktywne uczestnictwo społeczności lokalnej w opracowywaniu i 

podejmowaniu decyzji dotyczących strategii Smart Village. 

Na etapie wdrażania podejście partycypacyjne zapewni właściwe uwzględnienie potrzeb w zakresie 

budowania zdolności i szkolenia ludzi. 

Technologie cyfrowe obejmują np. technologie informacyjno-komunikacyjne, wykorzystywanie dużych 

zbiorów danych czy innowacje związane z wykorzystaniem Internetu Rzeczy (IoT). 

Działają jak dźwignia umożliwiająca inteligentnym wioskom zwiększenie elastyczności, lepsze 

wykorzystanie ich zasobów oraz poprawę atrakcyjności obszarów wiejskich i jakości życia 

mieszkańców wsi.

Korzystanie z technologii cyfrowych nie jest warunkiem wstępnym, aby stać się inteligentną wioską. 

Tam, gdzie to możliwe, szybkie łącza szerokopasmowe ułatwią wdrożenie rozwiązań cyfrowych. 

Strategie inteligentnych wiosek odpowiadają na wyzwania i potrzeby ich terytorium, wykorzystując 

lokalne mocne strony i szanse. 

Strategie muszą określać cele krótko-, średnio- i długoterminowe.
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DEFINICJA INTELIGENTNEJ WIOSKI (3)

Postęp musi być mierzalny za pomocą wskaźników, które zostaną określone w planie działania. 

Te „mapy drogowe” powinny być poddawane przeglądowi w regularnych odstępach czasu, aby 

umożliwić ciągłe doskonalenie. 

Strategie mogą mieć np. na celu: 

- poprawę dostępu do usług (w różnych dziedzinach, takich jak zdrowie, szkolenia czy transport), 

- zwiększenie możliwości biznesowych i tworzenie miejsc pracy, 

- rozwój krótkich łańcuchów dostaw żywności i praktyk rolniczych, 

- rozwój odnawialnych źródeł energii, 

- rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, 

- optymalną eksploatację zasobów naturalnych, 

- adaptację do zmian klimatu, 

- ochronę środowiska i bioróżnorodności, 

- lepszą waloryzację dziedzictwa kulturowego w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej. 
7

DEFINICJA A RZECZYWISTOŚĆ

Właściwie każda wieś może sama dla siebie zdefiniować, co rozumie pod pojęciem Smart Village.

Przykładowe obszary działań inteligentnych (główne dziedziny inteligentnych rozwiązań):

 Usługi publiczne tj. e-zdrowie, e-opieka, edukacja zdalna, transport (np. telebusy), energetyka (np.

OZE), a także bezpieczeństwo (np. monitoring wizyjny).

 Zarządzanie publiczne, tj. e-administracja, gospodarka odpadami (np. czujniki napełnienia

kontenerów), planowanie przestrzenne (np. digitalizacja), a także monitoring środowiska (np. czujniki

jakości powietrza).

 Przedsiębiorczość, tj. rolnictwo precyzyjne, handel online (np. wyrobami lokalnymi), turystyka wiejska

(oparta na inteligentnych rozwiązaniach), a także współdzielenie (np. specjalistycznych sprzętów).
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OGÓLNY OPIS (PODDZIAŁANIE 19.2)

W ramach głównego celu szczegółowego 6B wspierane będą operacje mające na celu:

11. PRZYGOTOWANIE ODDOLNYCH KONCEPCJI ROZWOJU W SKALI MIKRO (Smart Village –

inteligentna wioska), zwanych dalej „koncepcjami SV”, na obszarach zamieszkanych przez nie więcej 

niż 20 tys. mieszkańców (lub kilku miejscowości, których łączna liczba mieszkańców nie przekracza 

20 tys. mieszkańców), mających na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań 

miejscowych problemów dzięki innowacyjnemu podejściu.

Rozwiązania te będą:

 uwzględniać użycie technologii cyfrowych i telekomunikacyjnych lub lepsze wykorzystanie wiedzy

 wykazywać korzyść dla lokalnej społeczności, m.in. w zakresie poprawy jakości życia, podniesienia

jakości usług lokalnych lub bezpieczeństwa, poszanowania środowiska i klimatu, problemów

dotyczących niedoinwestowania, starzejącego się społeczeństwa, wyludnienia, niewystarczającej

ilości miejsc pracy, przepaści cyfrowej

9

RODZAJ WSPARCIA I 
WARUNKI 
KWALIFIKOWALNOŚCI Rodzaj wsparcia

 W przypadku operacji polegających na przygotowaniu 

KONCEPCJI SV operację realizowane są jedynie w formie 

projektów grantowych, a pomoc ma formę płatności 

zryczałtowanej (standard scales of unit costs).

Warunki kwalifikowalności

 lit. e) polegającej na przygotowaniu koncepcji SV
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KONCEPCJA SV 
OBEJMUJE W 
SZCZEGÓLNOŚCI 
(CO NAJMNIEJ):

 zapewnienie partycypacyjnego charakteru procesu 

opracowania koncepcji, tj. udział mieszkańców obszaru 

w pracach nad koncepcją (aktywne włączenie społeczności 

do jej przygotowania), w tym przeprowadzenie konsultacji ze 

społecznością obszaru wyników prac partnerstwa;

 uproszczoną analizę SWOT obszaru objętego koncepcją SV

 przedstawienie planu włączenia społeczności w późniejszą 

ewentualną realizację koncepcji, z uwzględnieniem roli 

sołtysa lub rady sołeckiej w tym procesie;

 opracowanie listy projektów, które składać się będą na 

realizację koncepcji SV, zawierających komponent cyfrowy 

lub środowiskowy lub klimatyczny.

11

KONCEPCJE SV 
– ZAŁOŻENIA 

12

KONCEPCJA SV nie może być sprzeczna z innymi dokumentami 
strategicznymi dla obszaru, w szczególności z LSR

GRANT na przygotowanie koncepcji SV może być udzielony 
grantobiorcy z obszaru objętego tą koncepcją, który zrealizuje 
zadanie w partnerstwie z co najmniej jednym podmiotem z tego 
obszaru;

GRANT na przygotowanie koncepcji SV obejmującej dany obszar 
w okresie realizacji Programu przysługuje tylko raz. Dany obszar 
może być objęty tylko jedną koncepcją SV

PROJEKTY przewidziane w przygotowanej koncepcji będą 
premiowane w naborach realizowanych przez LGD.
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ZASADY DOTYCZĄCE 

KRYTERIÓW 

WYBORU

W kryteriach wyboru LGD przewidzi preferencje dla operacji: 

1) w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, 

kulturalnej lub drogowej gwarantującej spójność terytorialną 

w zakresie włączenia społecznego, realizowanych w 

miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców (zmiana techniczna); 

2) objętych koncepcjami SV, które zostały przygotowane 

w ramach projektów grantowych zrealizowanych przez LGD.

13

KONCEPCJE SV 
– ZAŁOŻENIA 
(3)

Przy wyborze grantobiorców w ramach projektów grantowych 

w zakresie przygotowania koncepcji SV, LGD premiować 

będzie w szczególności:

❖ jakość planowanego procesu przygotowania koncepcji SV 

z uwzględnieniem partycypacyjnego charakteru (udział 

lokalnej społeczności oraz rola sołtysa lub rady sołeckiej 

w tym procesie);

❖ liczbę partnerów;

❖ powiązanie wnioskodawcy z obszarem objętym koncepcją 

SV;

❖ potencjał organizacyjny; 

❖ obszary po PGR, jeśli dotyczy;

❖ miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców.
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INTERNET RZECZY (1)

Skrót IoT - Internet of Things albo Intelligence of Things.

Internet Rzeczy do koncepcja, której działania odczuwamy coraz mocniej każdego dnia (nawet nie 

wiedząc, że taką nosi nazwę). 

Internet Rzeczy to w uproszczeniu system urządzeń elektronicznych, które mogą automatycznie 

komunikować się i wymieniać dane za pomocą sieci bez ingerencji człowieka. To bardzo szerokie 

pojęcie, do którego możemy zaliczyć coraz większą liczbę inteligentnych urządzeń typu smart home. 

W ten schemat wpisują się zarówno urządzenia smart home, urządzenia typu wearebles (urządzenia do 

noszenia jak smart zegarki czy opaski treningowe) lub samochody z funkcjami smart, urządzenia 

wykorzystywane w produkcji, sprzedaży, energetyce, zarządzaniu śmieciami, czy wręcz urządzenia 

medyczne. 

Istotną cechą Internetu Rzeczy jest szybka łączność internetowa, bowiem smart urządzenia powodują, 

że liczba danych potrzebnych do przesłania i odebrania rośnie lawinowo. 

15

PRZYKŁADOWE URZĄDZENIA INTERNETU RZECZY (1)

Asystenci głosowi jak Amazon Echo, czy też 

Google Home, dzięki którym za pomocą poleceń 

głosowych możemy otrzymywać nie tylko 

potrzebne informacje, ale i sterować innymi 

urządzeniami smart podłączonymi do sieci.
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Fit/smart bandy - czyli opaski sportowe, które mogą 

m.in. na bieżąco mierzyć ci tętno, liczyć przebyte 

kroki, czy nawet monitorować twój sen.
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PRZYKŁADOWE URZĄDZENIA INTERNETU RZECZY (2)

Miniaturowe komputery, które 
umożliwiają stworzenie własnych 

centrów IoT.

17

Podłączanie wszystkich smart urządzeń 
do internetu stworzyło mnóstwo 
nowych możliwości, ale również 

zagrożeń. 

- brak zabezpieczeń przed atakami 
hackerskimi (stąd konieczność 
aktualizacji oprogramowania 

domowego routera oraz wszystkich 
urządzeń typu smart). 

- niedoskonałość sztucznej inteligencji 

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM (GOZ)

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to model rozwoju gospodarczego, w którym – przy zachowaniu 

warunku wydajności – spełnione są następujące podstawowe założenia: 

a) wartość dodana surowców/zasobów, materiałów i pro-duktów jest maksymalizowana lub 

b) ilość wytwarzanych odpadów jest minimalizowana, a powstające odpady są zagospodarowywane 

zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, 

przygotowywanie do ponownego użycia, recykling, inne sposoby odzysku, unieszkodliwienie). 

Przyczyny wdrożenia GOZ w Polsce:

- wyczerpywanie się zasobów surowców nieodnawialnych, wzrostu ich cen; 

- rosnąca zależność Polski od dostaw surowców z zagranicy, co powoduje ryzyka rozwoju gospodarczego 

kraju; 

- wyzwania w kontekście ochrony środowiska, 

Transformacja w kierunku GOZ wymaga podjęcia działań na wszystkich etapach cyklu życia, zaczynając 

od projektowania produktów, przez pozyskanie surowca, przetwórstwo, produkcję, konsumpcję, 

zbieranie odpadów aż po ich zagospodarowanie. 
18
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GOZ - CECHY

GOZ różni się od modelu gospodarki linearnej, opierającej się na zasadzie „weź – wyprodukuj – zużyj –

wyrzuć”. 

W podejściu GOZ, jeżeli odpady już powstaną, powinny być traktowane jako surowce wtórne i być 

wykorzystane do ponownej produkcji. Mają temu służyć mechanizmy na wcześniejszych etapach cyklu 

życia. 

Pod koniec 2015 r. KE opublikowała komunikat: Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący 

gospodarki o obiegu zamkniętym. Jest on zestawem propozycji działań na nadchodzące lata do 

zrealizowania w UE, które mają przyczynić się do zmiany modelu rozwoju gospodarczego. 

Działania te koncentrują się na kilku obszarach priorytetowych: tworzywa sztuczne, odpady żywności, 

surowce krytyczne, odpady rozbiórkowe i budowlane, biomasa i produkty wytworzone z biomasy. 

19

GOZ - DZIAŁANIA

Działania realizowane pod hasłem zielonej gospodarki, czystszej produkcji, zrównoważonego rozwoju lub 

niskoemisyjności przyczyniają się do „zamykania obiegu”.

Ich podstawowym celem jest to, żeby produkt był jak najbardziej wydajnie wytwarzany i wykorzystywany, 

a odpady po nim zagospodarowane w sposób optymalny ekonomicznie i środowiskowo. 

Mapa drogowa GOZ ma być jednym z elementów realizacji celu głównego Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), czyli tworzenia warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski 

przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym. 
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INNOWACYJNE USŁUGI W SMART VILLAGE 

- ROLA I ZNACZENIE TECHNOLOGII CYFROWYCH

Technologie cyfrowe są szeroko stosowane w rozwoju inteligentnych wiosek i „działają jak dźwignia, która umożliwia 

inteligentnym wioskom zwiększenie elastyczności, lepsze wykorzystanie ich zasobów oraz poprawę atrakcyjności 

obszarów wiejskich i jakości życia mieszkańców wsi”. 

Inteligentna wioska nie ogranicza się do zwiększonego poziomu cyfryzacji czy łączności. Zamiast tego 

„inteligentność” wynika z wykorzystania technologii cyfrowych jako nośników lokalnych celów rozwojowych i poprawy 

jakości życia obywateli. 

Niektóre obszary wiejskie są bardziej zaawansowane niż inne w korzystaniu z narzędzi cyfrowych - wiele wsi 

korzysta z możliwości oferowanych przez technologie cyfrowe, podczas gdy inne są znacznie mniej zaawansowane. 

Np. przeciwdziałanie wyludnianiu można prowadzić poprzez wykorzystywanie technologii cyfrowych do tworzenia 

możliwości pracy bez konieczności opuszczania społeczności przez dorosłych w wieku produkcyjnym. 

Łączność pozostaje kluczowym czynnikiem umożliwiającym wykorzystanie rozwiązań cyfrowych. 

Cyfryzacja jest narzędziem, ale nie celem samym w sobie. 

Wykorzystanie technologii cyfrowych nie definiuje inteligentnej wioski ani nie jest jedynym sposobem na osiągnięcie 

celów rozwojowych. 

21

INNOWACYJNE USŁUGI W SMART VILLAGE - ROLA I ZNACZENIE TECHNOLOGII 

CYFROWYCH

Podejmowane działania powinny prowadzić do integracji usług, która zwiększa wydajność.

Zaangażowanie mieszkańców we wdrażanie rozwiązań cyfrowych jest istotnym elementem sukcesu. 

Powinno temu towarzyszyć podnoszenie świadomości i szkolenia, co pozwoli w pełni wykorzystywać 

technologie cyfrowe i być w stanie rozpoznać ich wartość dodaną dla poprawy jakości życia. Dotyczy to 

w szczególności społeczności wiejskich o starzejącej się populacji (szkolenia dla srebrnych surferów). 

Społeczności lokalne muszą być świadome możliwości, jakie stwarzają te technologie, np. 

- wdrożenie technologii LED w systemie oświetlenia publicznego, 

- wykorzystanie technologii cyfrowych do zarządzania infrastrukturą komunalną (oświetlenie, woda, 

odpady itp.) w bardziej efektywny sposób, 

- oferowanie nowych usług obywatelom (np. dostęp do otwartego i publicznego hotspotu Wi-Fi). 

Mogą powstać centra telepracy z szybkim łączem szerokopasmowym (przestrzeń do pracy).

Wprowadzenie narzędzi do zarządzania administracyjnego (agenda online, elektroniczne tablice 

informacyjne, e-urząd).

22
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JAK OPRACOWAĆ STRATEGIĘ INTELIGENTNEJ WIOSKI (1) 

Strategia inteligentnej wioski ma na celu ukierunkowanie zasobów jej społeczności na radzenie sobie 

z kluczowymi problemami napotykanymi w ich lokalnym kontekście, np. 

- może być reakcją na szczególnie trudną sytuację, np. na niż demograficzny, niedoinwestowanie, 

starzejące się społeczeństwo, wyludnienie, podniesienie jakości usług i bezpieczeństwa, poszanowanie 

środowiska lokalnego, niewystarczającej liczbę ofert pracy, przepaść cyfrową,

- może wynikać z chęci wykorzystania szansy na poprawę lokalnych warunków i jakości życia. 

Nie ma jednego uniwersalnego podejścia do stania się inteligentną wioską. 

Mamy różnorodność lokalnych kontekstów, punktów początkowych i wyzwalaczy.

23

JAK OPRACOWAĆ STRATEGIĘ INTELIGENTNEJ WIOSKI (2) 

Wspólne elementy:

- wybór dobrych struktur zarządzania i dobór odpowiedniego potencjału 

Można wykorzystać istniejące struktury, ale stworzyć nowe.

Struktura musi otwarta i łącząca, angażować szerokie grono zainteresowanych stron, aby zapewnić, że 

przy podejmowaniu strategicznych decyzji wszystkie głosy zostaną wysłuchane.

- kluczową rolę w procesie mogą odegrać władze lokalne, ponieważ mają strategiczną pozycję do 

komunikowania się i koordynowania różnych grup interesu;

- niezbędny jest udział osób z doświadczeniem i wiedzą „z pierwszej ręki”. 

24
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JAK OPRACOWAĆ STRATEGIĘ INTELIGENTNEJ WIOSKI (3)

Kluczem do sukcesu jest aktywna i zaangażowana społeczność lokalna:

- zaangażowanie mieszkańców w inicjowanie procesów planowania,

- zaangażowanie mieszkańców w realizację zaplanowanych działań. 

Zaangażowanie na wczesnym etapie wspiera wspólne zrozumienie potrzeb i możliwości, zapewniając 

opracowanie strategicznego planu opartego na wspólnej wizji przyszłości. 

Partycypacja tworzy poczucie własności, które może okazać się kluczowym czynnikiem na etapie 

wdrażania. 

Strategie powinny dążyć do prostoty. 

Powinny być zakorzenione we wspólnym zrozumieniu potrzeb i powinny być pomyślane jako sekwencja 

działań ukierunkowanych na jasny cel. 

Strategie nie powinny powielać wysiłków, które zostały już sformułowane w ramach innej strategii –

krajowej, regionalnej lub lokalnej. Powinny skupiać się na celach rozwojowych na mniejszą skalę, które 

odpowiadają najbardziej bezpośrednim potrzebom społeczności, która je stworzyła. 

25

JAK OPRACOWAĆ STRATEGIĘ INTELIGENTNEJ WIOSKI (4)

Koncepcja SV nie proponuje rozwiązania uniwersalnego ale jest:

- wrażliwa terytorialnie, 

- oparta na potrzebach i potencjale danego terytorium posiadającego strategię rozwoju, 

- wspierana przez nowe lub istniejące strategie obejmujące obszary terytorialne.

Wieś staje się SMART jeśli potrafi wykorzystać swoje zasoby w różnym układzie interesariuszy tworząc 

wspólnotę, układ różnych partnerstw.

Inteligentne wioski to "obszary wiejskie i społeczności, które opierają się na swoich obecnych mocnych 

stronach i zasobach, a także na rozwijaniu nowych możliwości", gdzie "tradycyjne i nowe sieci i usługi są 

ulepszane za pomocą technologii cyfrowych, telekomunikacyjnych, innowacji i lepszego wykorzystania 

wiedzy".

26
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JAK FINANSOWAĆ INTELIGENTNE WIOSKI (1)

Ważnym elementem udanej strategii inteligentnych wiosek jest zapewnienie finansowania na realizację 

projektów. 

Działania powinny prowadzić do mapowania możliwości dostępnych źródeł finansowania na różnych 

poziomach instytucjonalnych, w tym w miarę możliwości ze źródeł unijnych, krajowych i regionalnych. 

Procedury aplikacyjne o fundusze unijne, czy krajowe, postrzegane są jako skomplikowane i uciążliwe, 

co zniechęca niektórych potencjalnych wnioskodawców. 

Należy zadbać, żeby systemy finansowania publicznego uwzględniały następujące kwestie: 

- wsparcie powinno być dostosowane do skali i poziomu rozwoju (początkowo niewielkie inwestycje) ,

- wsparcie powinno być dostosowane do konkretnej skali projektu i podzielone na etapy rozwoju, 

- potrzebę budowania zdolności administracyjnych do planowania i wdrażania strategii 

- uproszczenie i usprawnienie administracji.

27

JAK FINANSOWAĆ INTELIGENTNE WIOSKI (2)

Małe społeczności dysponują ograniczonymi zasobami. 

Występuje stosunkowo wysoki poziom obciążenia administracyjnego związanego z pozyskaniem 

funduszy na realizację projektów. 

Potencjalnym rozwiązaniem byłoby stworzenie usprawnionego rozwiązania typu „one-stop-shop” - dostęp 

w jednym miejscu do zasobów wymaganych do wdrożenia strategii inteligentnych wiosek (sieć doradców 

inteligentnych wiosek, panele ekspertów, wymiana doświadczeń).

28
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WARUNKI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM KONCEPCJI SV (1)

Nie ma wymogu, żeby wskazywać źródła finansowania projektów zawartych w koncepcji SV. 

Rolą LGD nie jest opracowanie Koncepcji SV. Dokument ten powinien być przygotowany przez 

społeczność lokalną. 

LGD może inspirować, wspierać proces powstania i przygotowania partnerstw, które będą 

opracowywać Koncepcje SV. 

29

WARUNKI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM KONCEPCJI SV (2)

 LGD powinna również wspierać lokalne partnerstwa we wdrażaniu projektów, tym bardziej, że lista 

projektów nie powinna się ograniczać do operacji, które będą mogły uzyskać wsparcie od LGD w 

kolejnym okresie programowania.

 Jeżeli na etapie budowania koncepcji SV znane jest źródło finansowe, to warto to przedstawić, 

najlepiej w ramach czasowych (np. w ramach jakiegoś programu dany projekt może być sfinansowany, 

czy wnioskodawca może sfinansować część przedsięwzięcia). 

Nie powinny to być wiążące informacje. Jeśli po jakimś czasie okaże się, że na dany projekt pojawią 

się inne źródła finansowania lub pierwotnie źródło finansowania nie jest aktualne, to wówczas 

koncepcja ewoluuje. 

 Koncepcja SV ma być dokumentem, który odpowiada na zachodzące zmiany – zarówno ze względu na 

źródła finansowania, ale przede wszystkim ze względu na zmieniające się potrzeby społeczności.

30
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WARUNKI ZWIĄZANE Z TWORZENIEM KONCEPCJI SV (1)

 Tworzenie Koncepcji SV nie jest obowiązkowe. Ich opracowywanie powinno wynikać z potrzeby 

społeczności lokalnej. 

 Ujęcie w LSR Koncepcji SV nie powinno rzutować na wybór LGD do realizacji LSR (deklaracja 

MRiRW). 

Uzasadnienie: zgodnie ze zmianami w PROW na lata 2014-2020 - w naborach dotyczących 

okresu przygotowawczego oraz wyboru LGD, które wdrażać będą LSR w kolejnym okresie 

programowania, o wsparcie ubiegać będą się mogły też tzw. nowe LGD, które nie będą miały 

możliwości powierzyć grantów dot. opracowania Koncepcji SV. 

 Wnioski o płatność dotyczące również projektów grantowych związanych z opracowaniem 

Koncepcji SV będą mogły być składane do 30.06.2024 r. Prace związane z opracowywaniem 

Koncepcji SV mogą trwać również po wyborze LSR (planowanym na maj 2023 roku).

31

WARUNKI ZWIĄZANE Z TWORZENIEM KONCEPCJI SV (2)

 W Projekcie Planu Strategicznego dla WPR zawarto zapis: 

„W celu właściwego ukierunkowania pomocy rekomenduje się zastosowanie przez LGD kryteriów wyboru 

premiujących w szczególności operacje: 

- objęte oddolnymi koncepcjami inteligentnej wsi – możliwość wyboru przez LGD najlepszych koncepcji, 

w ramach których projekty będą premiowane lub premiowanie projektów z każdej koncepcji, na 

utworzenie której LGD udzieliło wsparcia 

32

31

32



17

PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI SV (1)

 Jednym z narzędzi do zdiagnozowania potrzeb społeczności lokalnej mogą być np. fiszki 

projektowe. Pozwolą określić zakres tematyczny grantów, czy poziom zainteresowania 

poszczególnymi zakresami. Jest to również dobre narządzie, aby ocenić umiejętności 

grantobiorców związane z przygotowaniem wniosków i określeniem rzeczywistych potrzeb 

szkoleniowych. 

 Grant dot. opracowania Koncepcji SV ma być finansowany w formie ryczałtu. Nie ma zatem 

potrzeby komplikowania wniosków o powierzenie tego typu grantów. Zbyteczny jest w nim np. 

element dotyczący uzasadnienia racjonalności wydatków. Niewielka wysokość grantu dot. 

opracowania Koncepcji SV powinna sprzyjać uproszczeniu procesu ubiegania się o jego 

powierzenie. 

 Istotne jest, aby LGD w ramach animacji przekazała jak największej grupie osób wiedzę jak należy 

opracować Koncepcję SV, jak zaangażować społeczność lokalną w proces jej przygotowania i 

wdrażania. 

33

PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI SV (2)

 W ramach umowy o powierzenie grantu na opracowanie Koncepcji SV, dopuszczalne jest zawarcie 

przepisów mówiących o przekazaniu na rzecz LGD praw autorskich do opracowanej Koncepcji SV. LGD 

zapewni sobie prawo do wykorzystania treści zawartych w opracowanych Koncepcjach. 

 Należy zawrzeć potrzebę powiadomienia podmiotów, którym powierzone zostaną granty, aby w swych 

umowach zlecenie/dzieło z autorami tych dokumentów zawarły podobne zapisy o prawach autorskich, 

aby zabezpieczyć się przed roszczeniami osób, które będą faktycznymi autorami Koncepcji SV. 

 Zasada: jedna koncepcja = jedna miejscowość nie musi obowiązywać. Jedna Koncepcja SV może 

dotyczyć 2 lub więcej sąsiadujących miejscowości mających podobne problemy. W takim wypadku 

zasadne byłoby, aby ich mieszkańcy podejmowali wspólne działania na rzecz ich rozwiązania. 

 Zasada: jedna koncepcja = jedna gmina nie musi obowiązywać. Liczba powierzonych grantów dot. 

opracowania Koncepcji SV nie jest taka sama jak liczba gmin objętych LSR. 

Realizacja pewnych projektów może być istotna dla mieszkańców całej gminy, niemniej na obszarze 

poszczególnych miejscowości mogą występować znaczące różnice. 
34
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WARUNKI BRZEGOWE WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA LSR (1)

Zakres wsparcia (§ 2 w ust. 1 pkt. 9)

 oddolne i lokalne koncepcje rozwoju wsi, mające na celu wypracowanie efektywnych i 

niestandardowych rozwiązań lokalnych problemów miejscowości wiejskich dzięki innowacyjnemu 

podejściu, zwanych dalej „koncepcjami inteligentnych wsi”.

W przypadku operacji dot. koncepcji inteligentnych wsi o pomoc może ubiegać się wyłącznie LGD, 

a operacja może być realizowana wyłącznie w formie projektu grantowego, o którym mowa w art. 14 

ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1167).

Pomoc na projekt grantowy dot. koncepcji inteligentnych wsi jest przyznawana jeżeli całkowita 

wartość operacji wynosi nie mniej niż 20 tys. złotych. Wysokość pomocy przyznanej na jeden projekt 

grantowy nie może przekroczyć 300 tys. zł.

Wysokość grantu dot. koncepcji inteligentnych wsi wynosi 4 tys. zł. Grant na przygotowanie koncepcji 

inteligentnej wsi obejmującej dany obszar może zostać udzielony tylko jeden raz.
35

WARUNKI BRZEGOWE WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA LSR (2)

Granty zostaną udzielone grantobiorcom na podstawie umowy o powierzenie grantu, do wysokości 

limitu, który wynosi 110 tys. złotych na jednego grantobiorcę w ramach projektów grantowych 

realizowanych przez daną LGD.

Grantobiorca nie wykonuje działalności gospodarczej lub zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej 

struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, pomoc jest 

przyznawana, nawet gdy:

– warunek posiadania siedziby lub siedziby oddziału na obszarze objętym LSR nie jest spełniony, jeżeli 

obszar działalności grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim 

objętym LSR, a realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana z przedmiotem 

działalności danej jednostki organizacyjnej,

– grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany 

grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności 

jednostki organizacyjnej grantobiorcy;
36
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WARUNKI BRZEGOWE WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA LSR (3)

Grantobiorca ubiegający się o grant dot. koncepcji inteligentnych wsi nie musi wykazywać, że:

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza 

realizować, lub

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest 

osobą fizyczną, lub

d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;

37

WARUNKI BRZEGOWE WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA LSR (4)

Pomoc na projekt grantowy w zakresie koncepcji inteligentnych wsi jest przyznawana, jeżeli każda 

koncepcja inteligentnej wsi przygotowywana w ramach projektu grantowego przewiduje: 

1) objęcie obszaru zamieszkanego przez nie więcej niż 20 tys. mieszkańców, który nie jest objęty inną 

koncepcją inteligentnej wsi, przy czym liczbę mieszkańców określa się na dzień 31 grudnia roku 

poprzedzającego rok, w którym ogłoszono nabór wniosków o powierzenie grantów na podstawie 

wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnionych zgodnie z 

przepisami o statystyce publicznej; 

2) uwzględnienie użycia technologii cyfrowych i telekomunikacyjnych lub lepszego wykorzystania 

wiedzy; 

3) korzyści dla lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie poprawy jakości życia, podniesienia 

jakości usług lokalnych lub bezpieczeństwa, poszanowania środowiska i klimatu lub rozwiązywania 

problemów dotyczących niedoinwestowania, starzejącego się społeczeństwa, wyludnienia, 

niewystarczającej liczby miejsc pracy lub przepaści cyfrowej; 
38
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WARUNKI BRZEGOWE WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA LSR (5)

4) jej realizację w partnerstwie co najmniej z jednym podmiotem z obszaru nią objętego; 

5) zapewnienie udziału różnych podmiotów z obszaru nią objętego w procesie jej opracowania, w tym 

przeprowadzenie konsultacji z lokalną społecznością; 

6) brak sprzeczności z innymi dokumentami strategicznymi dla obszaru nią objętego, w szczególności 

z LSR. 

39

WARUNKI BRZEGOWE WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA LSR (6)

W przypadku projektów grantowych dot. koncepcji inteligentnej wsi pomoc jest wypłacana, jeżeli 

ponadto koncepcja inteligentnej wsi: 

1) nie jest sprzeczna z innymi dokumentami strategicznymi dla obszaru nią objętego, w szczególności 

z LSR; 

2) została przygotowana w partnerstwie co najmniej z jednym podmiotem z obszaru nią objętego; 

3) obejmuje obszar, o którym zamieszkany przez nie więcej niż 20 tys. mieszkańców, który nie jest 

objęty inną koncepcją inteligentnej wsi, przy czym liczbę mieszkańców określa się na dzień 31 grudnia 

roku poprzedzającego rok, w którym ogłoszono nabór wniosków o powierzenie grantów na podstawie 

wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnionych zgodnie 

z przepisami o statystyce publicznej; 
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WARUNKI BRZEGOWE WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA LSR (7)

4) zawiera w szczególności: 

a) opis procesu opracowania koncepcji, w tym przeprowadzenia konsultacji z lokalną społecznością, 

b) uproszczoną analizę słabych i mocnych stron (SWOT) obszaru objętego tą koncepcją, 

c) plan włączenia społeczności w późniejszą ewentualną realizację tej koncepcji, z uwzględnieniem roli 

sołtysa lub rady sołeckiej w tym procesie, 

d) listę projektów, które będą się składać na realizację tej koncepcji, uwzględniających komponent 

cyfrowy, środowiskowy lub klimatyczny. 

41

AKTUALIZACJA KONCEPCJI SV

 Koncepcja nie ma być dokumentem ogólnym, a wręcz przeciwnie - to ma być dokument, który 

przedstawi realne, konkretne potrzeby i problemy danej społeczności (może być więcej niż jedno 

sołectwo) oraz realne pomysły na rozwiązanie tych potrzeb i problemów. 

 Potrzeby mogą się zmienić zanim projekty zawarte w koncepcji zostaną zrealizowane (np. z uwagi 

na brak źródeł finansowania lub ograniczone zasoby lokalne do zrealizowania wszystkich 

projektów w ograniczonym czasie). Dlatego koncepcja SV powinna ewoluować jako dokument wraz 

ze zmieniającymi się potrzebami i problemami oraz pojawiającymi się nowymi pomysłami na ich 

rozwiązanie. 

 Dlatego też wprowadzamy listę projektów, z której zostaną zrealizowane te, które będą możliwe do 

zrealizowania w konkretnie określonych warunkach. Pomimo zdiagnozowania projektu może się 

okazać, iż z uwagi np. braku środków nie dojdą do skutku. W koncepcji powinny one zostać 

zawarte, jeśli są istotne w kontekście rozwoju lokalnej społeczności. Może się okazać, że zostanie 

taki projekt zrealizowany w inny sposób. 
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WYBÓR GRANTOBIORCÓW (1) 

 Ze względu na ryczałtowy sposób finansowania grantów związanych z opracowaniem Koncepcji SV, 

LGD nie będzie oceniała racjonalności wydatków. 

 Aktualizacja lub utworzenie nowego wzoru WoPG dot. opracowania Koncepcji SV. 

 Wprowadzenie zmian do procedury grantowej. Rozważenie możliwości ograniczenia do minimum 

liczby wymaganych załączników. Zarówno procedura o powierzenie grantu, jak i kryteria wyboru 

grantobiorców nie są załącznikami do LSR - są to załączniki do umowy ramowej. 

 Opracowanie procedury powierzenia grantu dot. Koncepcji SV i kryteriów wyboru powinno nastąpić 

najpóźniej przed naborem na powierzenie grantu. 

 Do rozważenia LGD: opracowanie takich kryteriów wyboru dot. koncepcji SV aby były adekwatne do 

kwoty grantu oraz możliwe do potwierdzenia bez konieczności gromadzenia szeregu dokumentów. 

LGD powinna maksymalnie ograniczyć liczbę wymaganych załączników do naprawdę niezbędnych. 

LGD powinna samodzielnie ocenić czy łatwiejszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie nowej procedury 

w zakresie powierzenia grantów dot. Koncepcji SV, czy tylko aktualizacja istniejącej.

43

WYBÓR GRANTOBIORCÓW (2) 

LGD zobowiązana jest premiować w szczególności:

a) jakość planowanego procesu przygotowania koncepcji SV z uwzględnieniem partycypacyjnego 

charakteru (udział lokalnej społeczności oraz rola sołtysa lub rady sołeckiej w tym procesie); 

b) liczbę partnerów; 

c) powiązanie wnioskodawcy z obszarem objętym koncepcją SV; 

d) potencjał organizacyjny; 

e) obszary po PGR, jeśli dotyczy; 

f) miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców.

Jest to jednoznaczne z faktem, że musi przygotować w tym zakresie stosowne kryteria wyboru.
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PRZYGOTOWANIE I ROZLICZENIE KONCEPCJI SV (1) 

 Czy projekt może znaleźć się w kilku koncepcjach SV?

Jeśli pomysł wykracza swoim zasięgiem poza obszar objęty koncepcją to często nie zmieści się w jej 

założeniach. SV to strategia lokalna i zawierająca lokalne projekty. Nie powinno ujmować się kawałka 

projektu na większą skalę. Np. w koncepcji SV nie będzie budowy dróg krajowych tylko dlatego, że droga 

idzie przez jakąś miejscowość. 

Nie jest jednak zabronione, żeby dany projekt wpisywał się w przedsięwzięcie na większą skalę . Należy 

pamiętać, że dany projekt z koncepcji SV musi być wyodrębniony i stanowić sam w sobie zamkniętą 

całość (jego realizacja nie powinna być uzależniona od większego przedsięwzięcia). 

 Projekt z koncepcji SV powinien musiał mieć oddzielne wskaźniki i cel, które będą osiągane na 

poziomie tego konkretnego projektu. 

45

PRZYGOTOWANIE I ROZLICZENIE KONCEPCJI SV (2)

 Koncepcja SV nie może być wnioskiem o powierzenie grantu, ponieważ zadaniem LGD będzie 

wybranie - zgodnie z procedurą grantową - grantobiorców, którym zostanie powierzony grant 

dotyczący przygotowania Koncepcji SV. 

 Podstawą do rozliczenia grantu będzie Sprawozdanie z realizacji powierzonego grantu. LGD powinna 

sama ocenić, czy stosowany dotychczas wzór Sprawozdania jest wystarczający. 

 Załącznikiem niezbędnym do Sprawozdania z realizacji grantu dot. przygotowania Koncepcji SV 

będzie sama Koncepcja SV. Przed zatwierdzeniem rozliczenia i ewentualną wypłatą grantu LGD 

powinna zweryfikować, czy dokument spełnia wymogi, które wynikają z przepisów prawa i przyjętych 

zasad. 

 Do LGD pozostaje decyzja, czy ryczałt na przygotowanie koncepcji zostanie wypłacony po podpisaniu 

Umowy na powierzenie grantu, czy po zatwierdzeniu Sprawozdania z realizacji powierzonego grantu. 
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PRZYGOTOWANIE I ROZLICZENIE KONCEPCJI SV (3)

 Jakość przygotowanej Koncepcji SV może mieć wpływ na decyzję o wypłacie ryczałtu. 

 LGD nie powinna wypłacać ryczałtu, jeżeli przygotowana Koncepcja SV nie będzie spełniała wymagań 

stawianych przez przepisy prawa. 

47

PRZYGOTOWANIE I ROZLICZENIE KONCEPCJI SV (4)

 Grant dot. przygotowania Koncepcji SV rozliczany będzie jako ryczałt w wysokości 4 tys. zł. 

 Grantobiorca, któremu zostanie powierzony grant na przygotowanie koncepcji SV może przeznaczyć 

te środki zarówno na pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby, która np. przygotuje, przeprowadzi i 

opracuje wyniki wykorzystanej ankiety, czy organizacji spotkań społeczności lokalnej w celu 

zapewnienia obowiązkowego partycypacyjnego charakteru tego dokumentu. 

 Decyzja o sposobie wyboru dostawców usług związanych z przygotowaniem Koncepcji SV leży po 

stronie Grantobiorcy, a nie LGD. 

 Zasada, że grant ma formę płatności zryczałtowanej (standard scales of unit costs) oznacza, że nie 

będzie potrzeby przeprowadzania badania racjonalności wydatków i tym samym badania rynku. 
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ZAKRES ZMIAN LSR

 Potrzeba przeprowadzenia diagnozy obszaru - LGD powinna samodzielnie zdecydować, czy niezbędna 

jest aktualizacji tej części LSR. 

 Minimalny zakres zmian w LSR w związku z ujęciem koncepcji SV

LSR: Strona tytułowa / Spis treści / Rozdział I Charakterystyka LGD / Rozdział II Partycypacyjny 

charakter LSR / Rozdział III Diagnoza - opis obszaru i ludności / Rozdział IV Analiza SWOT / Rozdział V 

Cele i wskaźniki / Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów 

wyboru / Rozdział VII Plan działania / Rozdział VIII Budżet LSR / Rozdział IX Plan komunikacji / Rozdział 

X Zintegrowanie / Rozdział XI Monitoring i ewaluacja / Rozdział XII Strategiczna ocena oddziaływania na 

środowisko / Wykaz wykorzystanej literatury 

Załączniki do LSR: Procedura aktualizacji LSR / Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu 

wskazujące / Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu 

- sporządzony na załączonym formularzu./ Budżet LSR / Plan komunikacji / 

 Możliwość rozliczenia projektu grantowego na koncepcje SV – terminy. 
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ZAKRES ZMIAN LSR

Powierzanie grantów dot. przygotowania Koncepcji SV nie jest obowiązkowe. 

Jeżeli LGD zdecyduje się na ten zakres wsparcia udzielanego w ramach wdrażanej LSR powinna 

stosownie go zmienić, w tym w szczególności rozdziały: 

a) Cele i wskaźniki, 

b) Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanowienia kryteriów wyboru, 

c) Plan działania 

d) Budżet 

e) Plan komunikacji. LGD w aktualizowanym LSR powinna wskazać z czego wynikają wielkości 

przyjętych wskaźników.
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PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI LSR

Wskaźniki odnoszące się do Koncepcji SV powinny być spójne z metodologią przyjętą do zdefiniowania 

dotychczasowych wskaźników. Przykładowe wskaźniki produktu: 

 Liczba powierzonych grantów dotyczących przygotowania Koncepcji SV, 

 Liczba przygotowanych Koncepcji SV. 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. MARZEN CIEŚLAK 
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