Informacja z X spotkania Grupy tematycznej ENRD ds. Smart Villages
22 stycznia 2020 r., Bruksela

Smart Villages (Inteligentne wioski) to jeden z podtematów szerszej pracy Europejskiej Sieci na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) prowadzonej pod hasłem „Inteligentnych i konkurencyjnych
obszarów wiejskich”. Grupa tematyczna ds. Smart Villages pracuje od września 2017 r.
W pierwszym roku Grupa badała pomysły i inicjatywy dotyczące rewitalizacji usług wiejskich poprzez
innowacje cyfrowe i społeczne. Przyglądano się, w jaki sposób usługi na obszarach wiejskich - takie jak
opieka zdrowotna, usługi socjalne, edukacja, energia, transport, handel detaliczny - można ulepszyć i
uczynić bardziej zrównoważonymi poprzez wdrożenie narzędzi technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT) oraz poprzez działania i projekty prowadzone przez lokalne innowacyjne
społeczności.
W drugim roku, między wrześniem 2018 r. a lipcem 2019 r., Grupa była swego rodzaju forum do
opracowywania praktycznych wskazówek dotyczących korzystania ze wszystkich dostępnych narzędzi
polityki, aby pomóc w tworzeniu i rozwoju inteligentnych wiosek. Takim forum jest nadal, będąc
platformą zbierającą i łączącą różne podejmowane inicjatywy związane ze Smart Villages.
W trzecim roku, od września 2019 r. do lipca 2020 r., Grupa Tematyczna ds. Smart Villages ENRD
zamierza wspomóc zainteresowanych przekształcić zgromadzoną wiedzę, w konkretne propozycje
projektowania wsparcia dla inteligentnych wiosek w nowym okresie programowania. Oznacza to w
nieco większym stopniu skupienie się na wspieraniu instytucji zarządzających wraz z innymi grupami
zainteresowanych stron. Prace Grupy to istotny wkład w działania UE na rzecz inteligentnych wiosek,
umożliwiając wymianę innowacyjnych sposobów tworzenia bardziej dynamicznych, zrównoważonych
i atrakcyjnych obszarów wiejskich oraz pomoc w jak najlepszym wykorzystaniu programów rozwoju
obszarów wiejskich (PROW), narzędzi polityki spójności UE i inny instrumentów finansowania.

Tematem 10. spotkania Grupy tematyczna ds. Smart Villages, które odbyło się 22 stycznia 2020 r. w
Brukseli (Belgia) było hasło Inteligentne wioski i wspólnoty energii odnawialnej. Temat ten związany
jest ze zmienioną europejską dyrektywą w sprawie energii odnawialnej (sprawdź) wymagającą od
państw członkowskich podjęcia działań w celu promowania rozwoju wspólnot energii odnawialnej
zdefiniowanych w tej dyrektywie.
Wspólnota Energii Odnawialnej (REC) jest prawnym, otwartym i niezależnym podmiotem utworzonym
przez osoby fizyczne, MŚP lub władze lokalne, w tym gminy, które dobrowolnie uczestniczą w
ugrupowaniu. Ich głównym celem jest zapewnienie korzyści środowiskowych, gospodarczych lub
społecznych dla ich akcjonariuszy lub członków lub dla lokalnych obszarów, na których działają.
Wspólnoty Energii Odnawialnej wykorzystują własne lokalne zasoby naturalne do obniżenia zarówno
emisji, jak i wydatków na zewnętrzne źródła energii. Dzięki dobrze skonstruowanemu modelowi
biznesowemu z czasem osiągany zysk może zostać ponownie zainwestowany we wioski i lokalne
społeczności regionu.

Już teraz jest wiele takich społeczności w Europie, a wiele innych zainteresowanych jest skorzystaniem
z okazji wytworzonej przez dyrektywę. Celem spotkania było lepsze zrozumienie możliwości
powstałych w nowym krajobrazie polityki wspierania tworzenia i rozwoju społeczności energii
odnawialnej na obszarach wiejskich w UE. Poprzez zaprezentowane przykłady, uczestnicy spotkania
poznali przykłady istniejących inicjatyw oddolnych i mogli zobaczyć i usłyszeć, w jaki sposób praktycznie
stworzyć lokalne warunki dla ich powstawania i rozwoju. Dyskutowano również o tym, w jaki sposób
wspólnoty energii odnawialnej i inteligentne wioski mogłyby czerpać wzajemne korzyści, a także o tym,
w jaki sposób przyszłe plany strategiczne WPR i polityka spójności mogłyby skutecznie wspierać
transformację energetyki na obszarach wiejskich.

Więcej informacji o spotkaniu można znaleźć pod linkiem: https://enrd.ec.europa.eu/newsevents/events/10th-thematic-group-meeting-smart-villages_en
Następne posiedzenie Grupy planowane jest w Polsce 1-2 kwietnia 2020 r.

Notatkę sporządził: dr Andrzej Hałasiewicz, RURBAN Wieś Miasto Region
Udział pana dr. Hałasiewicza w spotkaniu był współfinansowany ze środków Jednostki Centralnej
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

