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Wybrane działania SMART 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

w województwie śląskim

„Najciekawsze i SMART”
9 września 2021 r.
Jemielnica



Obchody
30-lecia 
istnienia 
Związku
2-3 września br. 
Bielsko-Biała



Śląski Związek
Gmin i Powiatów
Liczba jst członkowskich: 142
co stanowi blisko 80% samorządów lokalnych z terenu woj. 
śląskiego

Biuro Związku znajduje się w: 

Katowicach
Przewodniczący Związku: Prezydent Rybnika

Piotr Kuczera



Rozwój obszarów wiejskich w woj.
śląskim jako jedna z kilku
głównych płaszczyzn działalności
Związku realizowany jest od 2000 r.



Działania ŚZGiP:
 opiniowanie oraz konsultowanie istotnych dokumentów regionalnych 

i krajowych – zajmowanie wspólnych stanowisk
wspieranie samorządów i organizacji obywatelskich 

działających na terenach wiejskich

 realizacja projektów w ramach KSOW

 upowszechnianie najlepszych praktyk i inicjatyw w zakresie tzw. 
oddolnej odnowy i rozwoju wsi m.in. poprzez współpracę w ramach 
Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi oraz sieci 
LGD pn. SILESIAN LEADER NETWORK



Działania Związku
z zakresu rozwoju
obszarów wiejskich 
adresowane są m.in. do:
 włodarzy i urzędników 

samorządowych

 liderów odnowy i rozwoju wsi

 przedstawicieli LGD



Związek wspiera
wszystkie 14 
Lokalne Grupy Działania
z terenu województwa śląskiego 

 organizuje:
• cykliczne spotkania sieci LGD
• szkolenia, warsztaty, konferencje
• wyjazdy studyjne

 reprezentuje interesy LGD w Polskiej Sieci LGD
 zabiega o wielofunduszowy instrument RLKS



Przykłady działań zrealizowanych 
w ostatnim czasie dot. idei

SMART VILLAGE



Regionalne Spotkanie Liderów 
Odnowy Wsi - grudzień 2019

Smart Villages jako nowe podejście w rozwoju obszarów wiejskich w 
Polsce i za granicą

Wieś w obliczu zmian klimatycznych

 JARMARK SMART INSPIRACJI - moderowane pogawędki liderów
odnowy wsi - Co jest najbardziej smart w mojej
miejscowości/gminie. Warsztaty w grupach - wymiana doświadczeń

Gospodarstwa opiekuńcze – inteligentne rozwiązania w zakresie
usług społecznych na obszarach wiejskich

Smart village w praktyce. Innowacje stosowane w projektach
nadesłanych i wyróżnionych w konkursie "Moja SMART wieś" 

Prezentacja przykładowych rozwiązań typu smart na obszarach
wiejskich

temat przewodni:

WIEŚ PRZYSZŁOŚCI/ SMART VILLAGES w poszukiwaniu pomysłów i 
inicjatyw, które poprawiają jakość życia na wsi i wspierają 
działania na rzecz ochrony środowiska 





Gmina Blachownia
Wewnętrzna 
komunikacja 
publiczna
Upadek państwowego przewoźnika 
wymusił na władzach gminy rozwiązanie, 
które zapewniałoby transport publiczny z 
poszczególnych sołectw gminy 
Blachownia do miasta Blachownia i 
pobliskiej Częstochowy

Gmina podpisała umowę na świadczenie 
usług transportu osób z prywatną firmą i 
stworzono centrum przesiadkowe z całą 
infrastrukturą obsługi podróżnych



Gmina Popów
Gminny system 
ostrzegania 
i powiadamiania
Mobilny system służący do ostrzegania o 
nadchodzących niebezpieczeństwach 
pogodowych, awariach utrudnieniach, 
terminów płatności podatków ważnych 
wydarzeniach, lokalnych imprezach i 
aktualnych sprawach dotyczących 
mieszkańców



Od marca 2020 r. - chcąc nie chcąc 
- wszyscy zaczęliśmy być bardziej SMART



Biuro / Studio ŚZGiP



Wideokonferencje w czasie pandemii:

„Jak przeprowadzić zdalnie spotkanie 
członków stowarzyszeń wiejskich oraz 
jak zorganizować głosowanie on-line”, 
maj i czerwiec 2020 r. 

„Jak wykorzystać fundusz sołecki -
baza pomysłów i inspiracji”, 
wrzesień 2020 r. 

„Pozyskiwanie funduszy 
zewnętrznych, czyli gdzie szukać źródeł 
finansowania projektów”, październik 
2020 r. 



24 LISTOPADA 2020 R.

Wideokonferencja pt. 
Instrumentarium wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich 
po 2020 r.
 udział wzięli Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej 
i Urzędu Marszałkowskiego 
m.in. „Instrument Smart Villages jako nowa 
formuła wsparcia innowacji lokalnych na wsi”  



„Tworzenie miejsc integracji społecznej, rekreacji i edukacji w gminie 
Kobylin” 

Markowy produkt turystyki wiejskiej: Miejsca ciekawe/Sieć 
Najciekawszych Wsi 

Upowszechnianie wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym 
„Cmentarz przy zabytkowym kościele” (II miejsce w konkursie 
„Piękna wieś województwa śląskiego w roku 2020”, w kategorii 
najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi) 

 "Folkowe przystanki - śródpolne galerie„ (realizacja 13 przystanków, 
z czego 10 reprodukcji, głównie dzieł malarzy młodopolskich; Nowe 
Pudłowo, woj. łódzkie)

Regionalne Spotkanie ON-LINE
Liderów Odnowy Wsi z terenu województwa śląskiego 2020

Temat przewodni: Estetyzacja przestrzeni wsi
udział wzięło około 50 osób





Wideokonferencje dot. SMART VILLAGE

 przedstawienie aktualnego stanu 
prac nad programowaniem wsparcia 
koncepcji Smart Village

z udziałem śląskich LGD, krajowej sieci 
LGD, przedstawicieli MRiRW oraz 
samorządów województw

 kwiecień, maj 2021 r.



Nowa idea wsparcia oddolnych 
koncepcji rozwoju w skali mikro czyli

SMART VILLAGE



Projekty SV dot. innowacyjnego podejścia do 
rozwiązywania miejscowych problemów, 
z uwzględnieniem użycia technologii cyfrowych i telekomunikacyjnych, 
m.in. w zakresie:

poprawy jakości życia
poszanowania środowiska i klimatu
podniesienia jakości usług lokalnych lub bezpieczeństwa
problemów dotyczących niedoinwestowania wsi
starzejącego się społeczeństwa, wyludnienia
niewystarczającej ilości miejsc pracy
przepaści cyfrowej

Na podstawie projektu PS WPR 2023-2027, MRiRW lipiec 2021



SMART VILLAGE to nowy instrument

• wspierany już niebawem w ramach 
podejścia LEADER oraz w ramach przyszłej 
interwencji pn. Infrastruktura na obszarach 
wiejskich Planu Strategicznego dla WPR na lata 
2023-2027
• etap koncepcji SV – projekty grantowe w LGD w 

PROW 2014-2022
• etap wdrożeń SV – konkurs ogólnopolski w 

ramach interwencji pn. Infrastruktura na 
obszarach wiejskich PS WPR 2023-2027



W ramach interwencji pn. Infrastruktura na 
obszarach wiejskich PS WPR 2023-2027

 systemów zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi w tym ich retencji
 systemów indywidualnego oczyszczania ścieków 
ukształtowanie przestrzeni publicznej uwzględniających przeciwdziałanie zmianom 

klimatu,
odnowienie lub poprawa stanu zabytkowych, obiektów budowlanych z przeznaczeniem 

na cele publiczne
 wdrożenie wybranych elementów koncepcji SMART VILLAGES obejmującej ww. 

zakresy interwencji oraz w szczególności:
 inwestycje w zakresie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii oraz
 „zielonych” ścieżek rowerowych

wspierane będą inwestycje dotyczące: 

Na podstawie projektu PS WPR 2023-2027, MRiRW lipiec 2021



Przygotowanie Koncepcji SV

 operacje realizowane będą jedynie w formie projektów grantowych
przez LGD (w partnerstwie z co najmniej jednym podmiotem z tego obszaru)

 forma płatności: ryczałt

 dany obszar może być objęty tylko jedną koncepcją SV

 całkowita wartość grantu na przygotowanie oddolnej koncepcji SV 4 000 PLN

dla obszarów zamieszkanych przez nie więcej niż 20 tys. mieszkańców, (np. 
kilku miejscowości, których łączna liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys. 
mieszkańców),

wybrane informacje



Wdrażanie elementów koncepcji SV

wybrane zapisy projektu PS WPR 2023-2027:
jeden nabór wniosków na poziomie krajowym, ocena wniosków przez 

panel ekspertów,
intensywność pomocy do 75% (i nie mniej niż 30%) kosztów 

kwalifikowalnych operacji, z czego z EFRROW maksymalnie 55%, a 
pozostałe 20% z budżetu państwa,

wysokość pomocy udzielonej na realizację wybranych elementów 
koncepcji SMART VILLAGES nie może przekroczyć 15 mln zł, a pomoc 
przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów 
kwalifikujących się do wsparcia powyżej 2 mln zł. 

Na podstawie projektu PS WPR 2023-2027, MRiRW lipiec 2021

wybrane informacje





Dziękuję za uwagę

Witold Magryś
Dyrektor biura


