
 
W i o s k i  u c z e s t n i c z ąc e  

Projekt Inteligentny Wiejskich wesprze 17 wsi (w tym małych miasteczkach i grup wioska) w 
opracowywaniu i wdrażaniu strategii inteligentnej wsi. 
Pięć wsi / miast zostało już wybranych w fazie propozycji: 
• Dingle (Irlandia) 
• Mukařov (Republika Czeska) 
• Raudanmaa (Finlandia) 
• Kythera (Grecja) 
• Mouans-Sartoux (Francja) 
 
 
KYTHERA (GRECJA) 

Wyspa Kythera w Grecji, znana przez mieszkańców jako Tsirigo, 
leży na skrzyżowaniu 3 mórz i jest znana jako miejsce narodzin 
Afrodyty. Nasza wyspa jest jedną z największych wysp w Grecji 
i charakteryzuje się dużą liczbą małych osad, o łącznej populacji 
około 4000. Naszym największym oczekiwaniem jest utrzymanie 
naszej młodzieży na tym obszarze poprzez stworzenie 
odpowiednich warunków dla młodych i aktywnych ludzie 
mieszkają i pracują na wyspie. 
Nasza lokalna gospodarka opiera się głównie na turystyce i 
rolnictwie, ale także na innych obszarach, takich jak handel i 
usługi, w tym edukacja i zdrowie. Chcemy promować 
zrównoważony rozwój rolnictwa i środowiska na wyspie, 
wprowadzając nowe technologie. Celem jest zwiększenie 
produkcji lokalnych produktów, głównie produkcji oliwy z oliwek, 

miodu, a także roślin aromatycznych i leczniczych, przy jednoczesnym promowaniu i ochronie krajobrazów, 
ekosystemów i różnorodności biologicznej w Kythera. Chcemy również podnieść jakość turystyki, wspierając 
alternatywne formy turystyki, poprzez promocję dziedzictwa kulturowego, naturalnego piękna wyspy, a także 
lokalnych produktów. 
Nasza lokalna społeczność jest bardzo silna z dobrze zachowaną tożsamością lokalną składającą się z różnych 
lokalnych stowarzyszeń i organizacji. Dzięki naszemu udziałowi w projekcie Smart Rural 21 mamy nadzieję na 
zdobycie nowych pomysłów i inspiracji do opracowania strategicznego planu wdrażania podejść inteligentnych wsi 
 
MUKAŘOV (CZECHY) 

Jesteśmy wioską 35 km od naszej stolicy, Pragi, z 2500 stałymi 
mieszkańcami (i około 500 mieszkańców, którzy mają domy we 
wsi, ale nie są tutaj oficjalnie zarejestrowani). Nasza gmina 
składa się z trzech niegdyś niezależnych wsi: Mukařov-Buda - 
starożytna osada z naszym kościołem, szkołą, centrum 
medycznym i sklepami leżącymi na skrzyżowaniu tradycyjnych 
szlaków handlowych, Srbín - dawna wioska rolnicza z 
rozbudowaną niedawno budową nowych domów rodzinnych, i 
Žernovka - wieś znana z tradycji kamieniarskiej. 
Większość naszych obywateli w wieku produkcyjnym dojeżdża 
do pracy poza gminą. Jednym z naszych celów jest poprawa 
komunikacji i powiązań między naszymi obywatelami a 
administracją samorządową. Chcielibyśmy między innymi 

usprawnić praktyki e-administracji, umożliwiając elastyczność administracji obywatelom, którzy nie przebywają w 
wiosce w godzinach pracy (z powodu codziennych dojazdów do pracy). 
Pierwsze „inteligentne” kroki podjęto w 2019 r., Kiedy wprowadziliśmy system zachęt do gospodarowania 
odpadami i uruchomiliśmy nową miejską stronę internetową. W tym roku szukamy sposobów na zaoferowanie 
naszym obywatelom płatności lokalnych opłat. 
Obecnie szukamy sposobów na lepszą komunikację cyfrową z tymi obywatelami (w tym dziećmi, młodzieżą, 
rodzicami i seniorami), którzy spędzają większość czasu w wiosce. Chcielibyśmy również przyciągnąć więcej 
turystów i odwiedzających do miejscowości, która jest częścią mikroregionu Ladův kraj - dobrowolnego związku 
gmin na rzecz rozwoju i promocji turystyki - nazwanego na cześć Josefa Łady (słynnego czeskiego malarza i 
ilustratora), który zainspirował się jego prace z okolic charakteryzujących się dobrze zachowaną przyrodą. 
 
 



 
 
 
 
RAUDANMAA (FINLANDIA) 

Raudanmaa to obszar wiejski z około 600 mieszkańcami, który 
składa się z kilku małych wiosek. Ludzie żyją bardzo blisko natury 
w naszym regionie, a to jest wielki atut, który nasze wioski mogą 
zaoferować zarówno nowym mieszkańcom, jak i 
odwiedzającym. Naszym głównym celem jest innowacyjna wioska 
zorientowana na usługi, w której codzienne życie przebiega 
bezproblemowo. Chcemy wprowadzić nowe innowacyjne czynniki 
wspomagające gospodarkę i warunki życia na wsi. 
Jesteśmy dumni z naszej lokalnej społeczności, która jest bardzo 
aktywna i wspiera nowe inicjatywy. Mamy kilka aktywnych 
stowarzyszeń i organizujemy regularne spotkania mieszkańców 
wsi w sprawach, które dotyczą wszystkich. Zbudowaliśmy własną 

sieć wodociągową, kanalizacyjną i sieć światłowodową. Jednym z naszych głównych problemów jest obecnie 
stworzenie dobrze funkcjonującego, wielofunkcyjnego inteligentnego wiejskiego hallu, który zapewni działania i 
usługi lokalnym mieszkańcom i odwiedzającym w okolicy. Zebraliśmy opinie i pomysły od wszystkich mieszkańców 
wsi, aby opracować plan sali wiejskiej i obecnie opracowujemy szczegółowe plany budowy, funkcjonowania i 
zrównoważenia naszej hali. 
 
 
 
MOUANS-SARTOUX 

Mouans-Sartoux to małe miasteczko położone na Riwierze 
Francuskiej w południowo-wschodniej Francji. Od 40 lat 
angażujemy się w ambitną i zrównoważoną lokalną politykę 
żywnościową, mającą na celu ochronę środowiska i zdrowia 
naszych obywateli, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju 
gospodarczego. Mając to na uwadze, opracowaliśmy projekty z 
udziałem lokalnych interesariuszy w 100% ekologicznych i głównie 
lokalnych stołówek szkolnych, stworzenie miejskiego 
gospodarstwa rolnego zaopatrującego większość warzyw 
spożywanych w stołówkach, zrównoważone działania edukacyjne 
na rzecz uczniów, a także ogólnie obywateli, wsparcie dla 
osadnictwo rolników ekologicznych na tym obszarze. 

Dziś większość mieszkańców jest przekonana, że ta opcja rozwoju przyczynia się do poprawy ich jakości życia i 
promowania odporności naszego obszaru. 
Naszym wyzwaniem jest teraz lepsza organizacja zarządzania żywnością na poziomie gminy i zwiększenie podaży 
lokalnych produktów ekologicznych poprzez stymulowanie własnej produkcji i zapewnienie, że liczba nowych 
rolników i współpraca z otaczającymi obszarami górskimi będzie efektywnie reagować na lokalne 
zapotrzebowanie. Wierzymy, że narzędzia cyfrowe mogą skutecznie rozwiązać te problemy. Potrzebujemy między 
innymi innowacji i inteligentnych rozwiązań, aby poprawić dystrybucję lokalnych produktów na większą skalę, aby 
zaangażować wszystkie zainteresowane strony, w tym „niewidzialne”, i uczynić Mouans-Sartoux pionierskim 
laboratorium  
 


