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INTELIGENTNA WIEŚ W INTERWENCJI LEADER
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INTELIGENTNEJ WSI – GRANT 4 tys. PLN

▪ WDRAŻANIE KONCEPCJI INTELIGENTNYCH 

WSI POPRZEZ PREMIOWANIE WE 

WDRAŻANIU LSR  PROJEKTÓW/OPERACJI Z 

KONCEPCJI INTELIGENTNEJ WSI, NA KTÓREJ 

UTWORZENIE LGD UDZIELIŁO WSPARCIA 

(REKOMENDACJA W PS WPR)



SPECYFIKA INTELIGENTNEJ WSI

Celem wspierania przygotowania koncepcji inteligentnej wsi jest wypracowanie efektywnych 
i innowacyjnych rozwiązań dla zdiagnozowanych potrzeb i problemów lokalnej społeczności.

Kluczowa dla przygotowania koncepcji jest analiza lokalnej sytuacji oparta na ścisłej współpracy 
lokalnego leadera ze społecznością. 

Koncepcja inteligentnej wsi może być kompleksowa (np. Ostoja natury Tomaszyn) lub skupiona na 
jednym temacie/jednej potrzebie społeczności lokalnej (np. ogród deszczowy w Piasecznej Górce). 

„Smart village” jest bardziej podejściem do problemów, sposobem 
ich rozwiązywania, niż typem projektów. Dlatego tematyka projektów 
inteligentnych wsi jest bardzo szeroka.
W inteligentnych wioskach tradycyjne i nowe sieci oraz usługi są 
wzmacniane za pomocą technologii cyfrowych, technologii 
telekomunikacyjnych, innowacji i lepszego wykorzystania wiedzy, z 
korzyścią dla mieszkańców i przedsiębiorstw.



Inteligentne wsie – tematyka

Poprawa warunków życia i pracy mieszkańców obszarów wiejskich –
poszukiwanie rozwiązań na problemy infrastruktury,  transportu i 
przedsiębiorczości 

Problemy edukacji, kultury i integracji na obszarach wiejskich

Włączenie osób z grup defaworyzowanych lub wykluczonych 

Zagadnienia opieki zdrowotnej na wsi i wykluczenia osób starszych

Rozwój biogospodarki – edukacja ekologiczna - rolnictwo ekologiczne

Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza

Poprawa jakości powietrza 

Stymulowanie rozwoju gospodarczego i innowacyjności miejscowości na 
obszarach wiejskich z wykorzystaniem potencjału społecznego, 
ekonomicznego, kulturowego 
i środowiskowo-krajobrazowego oraz narzędzi cyfrowych



KONCEPCJA INTELIGENTNEJ WSI

szczegółowe wymagania w PS WPR 2023-2027

a) opis procesu opracowania koncepcji, w tym 
przeprowadzenia ze społecznością obszaru konsultacji 
wyników prac partnerstwa, 

b) uproszczona analiza 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) lista projektów, które składać się będą na realizację tej 
koncepcji, uwzględniających komponent cyfrowy lub 
środowiskowy lub klimatyczny



KONCEPCJA INTELIGENTNEJ WSI

szczegółowe wymagania w PS WPR 2023-2027

Rozwiązania wypracowane w koncepcji inteligentnej wsi powinny:

a) uwzględniać użycie technologii cyfrowych i telekomunikacyjnych 
lub lepsze wykorzystanie wiedzy,

b) 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.



PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI INTELIGENTNEJ WSI

Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi - projekty grantowe.

Kryteria dostępu: 

• koncepcja inteligentnej wsi obejmuje miejscowość do 20 tys. 
mieszkańców (lub kilka miejscowości, których łączna liczba 
mieszkańców nie przekracza 20 tys. mieszkańców),

• partycypacyjny charakter przygotowania koncepcji,

• partnerstwo co najmniej 2 podmiotów.

Forma i wysokość wsparcia: grant w wysokości 4 tys. zł

Wsparcie może być udzielone:

➢ osobie fizycznej, 

➢ osobie prawnej, w tym organizacjom pozarządowym (oprócz LGD).
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