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Inteligentny projekt wiejski
- Wyrażenie zainteresowania
zostaniem uczestniczącą
wioską
Działanie przygotowawcze dotyczące inteligentnych
obszarów wiejskich w XXI wieku

O czym jest projekt?
Projekt „Smart Rural” to trwający dwa i pół roku projekt koordynowany przez Grupę E40 i
wspierany przez Komisję Europejską (DG AGRI), którego ogólnym celem jest promowanie i
inspirowanie wiosek do opracowywania i wdrażania inteligentnych podejść i strategii w całej
Europie, oraz wyciąganie wniosków i wspieranie przyszłych interwencji WPR w inteligentnych
wioskach.
W całej Europie wybrano 17 wiosek, które otrzymają wskazówki i wsparcie techniczne w ramach
projektu. 5 wiosek zostało już wybranych w Irlandii, Finlandii, Francji, Czechach i Grecji, a kolejne
12 wiosek zostanie wybranych w całej Europie.
Czy nasza wioska jest idealnym kandydatem?
Twoja wioska jest idealnym kandydatem, jeśli:
Potrzebuje wsparcia, pomysłów i inspiracji, aby stać się inteligentną wioską
Ma entuzjastycznych liderów, którzy są zaangażowani w opracowanie i wdrożenie strategii
inteligentnej wioski
Ma odpowiednią zdolność człowieka do mobilizacji w procesie inteligentnej wioski
Korzystałby ze specjalnych wskazówek ekspertów dotyczących postępów w planach
rozwoju wsi
Idealnie ma pewną podstawową zdolność techniczną , w tym wystarczającą łączność
szerokopasmową lub odpowiednią infrastrukturę (np. Przestrzenie społeczne) - chociaż nie
jest to warunek wstępny
Idealnie byłoby, gdyby wykonano kilka wstępnych pomysłów, projektów flagowych lub
działań planistycznych, na których może opierać się proces inteligentnej wioski - chociaż nie
jest to warunek wstępny
Jest otwarty na wymianę wiedzy i współpracę z innymi wioskami i interesariuszami
Co otrzymasz, jeśli zostanie wybrany?
Specjalistyczne wsparcie ekspertów w zakresie opracowywania i wdrażania strategii
Możesz odwiedzać i czerpać inspirację z innych wiosek
Możesz wziąć udział w wymianie i budowaniu zdolności z innymi uczestniczącymi wioskami
poprzez wydarzenia Smart Village Academy
Twoja wioska zyska widoczność w dyskusjach i wymianach na szczeblu europejskim
Jeśli uważasz, że Twoja wioska jest gotowa na ekscytującą podróż po inteligentnej wiosce,
złóż wniosek do 11 maja 2020 r., Aby stać się jedną z wiosek uczestniczących w projekcie
Smart Rural!
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Projekt wspierany przez:

Podstawowe informacje

Nazwa Twojej wioski (lub grupy wsi) *

Kraj *

Organizacja reprezentująca wioskę *

Nazwisko osoby kontaktowej *

Imię

Nazwisko

Rola / stanowisko osoby kontaktowej w organizacji

Email *

przyklad@przyklad.com
Numer telefonu

-

numer kierunkowy Numer telefonu

Motywacja i potrzeby

https://form.jotformeu.com/E40/smart-rural-application
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Jaka jest główna motywacja / czynnik napędowy Twojej wioski, aby stać się
„inteligentną wioską”? Jakie są twoje inspiracje? *

Możesz rozważyć przezwyciężenie konkretnych wyzwań, przed którymi stoi Twoja wioska, wykorzystanie nowych możliwości lub jakiekolwiek
inne motywacje / względy.
0/300

W jakich obszarach szczególnie potrzebujesz wsparcia przy opracowywaniu strategii
inteligentnej wioski? *

Np. Proces opracowywania strategii, specjalistyczna wiedza / doradztwo techniczne w niektórych tematach, wymiana z innymi wioskami /
partnerskie uczenie się, wsparcie w identyﬁkacji ﬁnansowania, wsparcie dla bardziej angażujących społeczności lub jakiekolwiek inne wsparcie,
które możesz uznać za ważne
0/200

Czy Twoja wioska jest marginalizowana / ma szczególne wady (np. Oddalenie /
dominacja grup defaworyzowanych / poziom głębokiego ubóstwa itp.)

W tym miejscu chcielibyśmy zbadać szczególne aspekty, które stawiają twoją wioskę w niekorzystnej sytuacji w porównaniu do innych (np.
Wysoki wskaźnik ubóstwa itp.). Wyzwania można dokładniej opisać poniżej.
0/200

Istniejące strategie

Czy masz już lub jesteś w trakcie opracowywania strategii wioski?

tak
Nie

Zarządzanie i społeczność lokalna
https://form.jotformeu.com/E40/smart-rural-application
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Proszę krótko opisać strukturę zarządzania w Twojej wiosce? *

Np. Samorząd lokalny, sposób wyboru lokalnych liderów itp.linki do wyższych szczebli administracyjnych, kluczowych organów itp.Zawiera 0/200

Kim są główni interesariusze / organy zarządzania wioskami (np. Rady, grupy
ekspertów itp.) I jaka jest ich główna rola / wkład?

Stakeholder

Main role
Save and Add Row

Jak scharakteryzować lokalną społeczność wiejską i w jaki sposób społeczność jest
zaangażowana w opracowywanie lokalnych strategii i projektów wsi? *

np. struktura wiekowa, zaangażowanie, zaangażowanie społeczności lokalnej

0/200

Czy są jakieś wiodące postacie („lokalni mistrzowie”), którzy kierują rozwojem
wioski (np. Burmistrz, określone grupy obywateli itp.)?

Key ﬁgure/
organisation

Short
description/role
Save and Add Row

Jakie były główne wyzwania związane z zaangażowaniem społeczności lokalnych w
rozwój wsi? *

Np. Struktura wiekowa, brak zainteresowania / motywacji obywateli, zmiany instytucjonalne itp.

0/200

Wyzwania
Dodaj do pięciu kluczowych wyzwań lub potrzeb, które ma Twoja wioska
https://form.jotformeu.com/E40/smart-rural-application

4/8

7.05.2020

Inteligentny projekt wiejski - ekspresja

Wybierz rodzaj wyzwania 1 *

Proszę krótko opisać wyzwanie 1 *

Np. Zarządzanie lokalne, linki do wyższych poziomów administracyjnych, kluczowych organów itp.

0/200

Czy chcesz dodać nowe wyzwanie? *

tak
Nie

Główne zalety i zalety

Możesz dodać do 5 kluczowych zasobów swojej wioski:
Opisz krótko i osobno każdy zasób - bądź konkretny.
Dla każdego zasobu wybierz jedną lub kombinację więcej (CTRL + wybierz) głównych
kategorii i jedną lub kombinację więcej (CTRL + wybierz) słów kluczowych

Na przykład: aby opisać korzystne warunki życia dla młodych ludzi / rodzin, możesz wybrać
dwie główne kategorie: „Ludzie” i „Życie” oraz słowa kluczowe „Angażowanie młodzieży” (w
sekcji „Ludzie”) oraz „Przestrzeń społeczna” i „Mieszkalnictwo” ( w sekcji „Życie”).
Aby uzyskać przegląd, możesz pobrać pełną listę słów kluczowych tutaj .

Zasób 1: Wybierz jedną lub więcej (CTRL + wybierz) główne kategorie opisujące Twój
zasób *

Ludzie
Gospodarka
Życie
Środowisko
Mobilność i łączność
Opisz krótko swój zasób *
https://form.jotformeu.com/E40/smart-rural-application
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0/150

Czy chcesz dodać jeszcze jeden zasób? *

tak
Nie

Istniejące projekty i pomysły

Opisz wszelkie (ﬂagowe) projekty lub inicjatywy, które już masz, lub po prostu pomysły, które
chciałbyś rozwinąć. Posiadanie (inteligentnych) projektów już nie jest warunkiem
koniecznym do wyboru.

Dla każdej inicjatywy możesz wybrać główny obszar (obszary) interwencji oraz konkretne
słowa kluczowe związane z wybranymi obszarami interwencji.

: Twój projekt może koncentrować się na poprawie przedsiębiorczości kobiet, w
takim przypadku możesz wybrać „Ludzie” i „Gospodarka” jako główne kategorie oraz
„wspieranie kobiet” (w kategorii Ludzie) i „wsparcie przedsiębiorczości / biznesu” w ramach
gospodarki) jako słowa kluczowe.
Na przykład

Aby uzyskać przegląd, możesz pobrać pełną listę słów kluczowych tutaj .

Czy Twoja wioska ma lub jest w trakcie opracowywania projektu „ﬂagowego” (tj.
Projektu strategicznego, który napędza lub w znacznym stopniu przyczynia się do
rozwoju wsi)?

tak
Nie

Współpraca

https://form.jotformeu.com/E40/smart-rural-application
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Proszę opisać, czy uczestniczyłeś we współpracy lokalnej, krajowej lub międzynarodowej.
Należy pamiętać, że udział we współpracy nie jest warunkiem wstępnym wyboru.
Czy współpracujesz z innymi wioskami?

Proszę wskazać kluczowe projekty współpracy, członkostwo w stowarzyszeniu, współpracę z badaniami, które przyczyniają się do rozwoju Twojej
lokalnej strategii / projektu
0/300

Czy brałeś udział w krajowych lub międzynarodowych projektach współpracy?

Główne wnioski ze współpracy

0/250

W jaki sposób współpraca i wymiana z innymi wioskami zwiększy wartość twojej
pracy?

0/250

Czy chcesz być informowany o rozwoju projektu Smart Rural poza wynikami procesu
selekcji?

Tak, informuj mnie na bieżąco.
Nie, wolałbym nie być informowanym (poza wynikami procesu selekcji)

Dane osobowe podane w tym formularzu będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi
przez RODO i będą wykorzystywane wyłącznie w celu skontaktowania się z Tobą w związku z
wyrażonym przez Ciebie zainteresowaniem / złożonym wnioskiem, np. W celu
poinformowania Cię o wynikach procesu selekcji. Kliknij przycisk Prześlij, jeśli zgadzasz się
na kontakt w sprawie swojego wniosku i jeśli zgadzasz się na otrzymanie kopii formularza
wniosku przesłanego na adres e-mail podany powyżej.

Projekt Smart Rural jest finansowany przez Komisję Europejską.
https://form.jotformeu.com/E40/smart-rural-application
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... i koordynowane przez:

Zatwierdź
Obsługiwane przez JotForm

https://form.jotformeu.com/E40/smart-rural-application
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