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E U - I N I T I AT I V E T S M A R T V I L L A G E S
• Kommissionen och parlamentet lanserade paketet ”EU actions for smart villages”
för att synliggöra möjligheter för utveckling i byar och landsbygder
• Arbetsgruppen Smart Villages är en del av paketet och ska utforska vad smarta
byar är, hur de vuxit fram och hur fler kan främjas
• Syftet med Smart Villages är att förnya synen
på landsbygden genom social och digital
innovation
• Lösningar inom mobilitet, skola, vård och
omsorg, utbildning, digitalisering,
näringslivsutveckling, kommersiell service –
och mer

ATT DEFINIERA EN SMART BY
• Hur stor är en smart by? Vad finns där?
• Är smart synonymt med digitalt?
• Vad händer med de ”gamla” traditionerna och föreningarna?
• Vem är det som genomför smart utveckling?

SMARTA INITIATIV I EUROPA
• IRLAND - DIGITAL CLARE
Träning och utbildning i digitala verktyg för att ta tillvara dess möjligheter
och ge företag, organisationer och enskilda individer förutsättningar att
utvecklas nätverka.

• STORBRITANNIEN - BWCABUS
En anropsstyrd lokal busstjänst, skräddarsydd efter landsbygdsbors behov.
Bättre tillgänglighet, minskat bilberoende samt lättare transporter för
funktionshindrade.

• BELGIEN – POSITIVE AGRITUDE
Hjälper människor som står utanför arbetsmarknaden att integreras i
samhället genom småskaliga jobb på lokala gårdar.

MEN… DET HÄR VAR JU INGET NYTT?
Nej, ”smart villages” är inget nytt påhitt. Det är helt vanlig landsbygdsutveckling.
Men arbetet kring smart villages har sina syften och fördelar:
• Identifiera vad som funkar och vad som inte funkar
• Ta tillvara lärdomar från genomförda initiativ på olika nivåer i EU:s
medlemsländer och utforma instrument som kan hjälpa fler att växa fram
• Förenkla nuvarande system – inte byta ut eller lägga till fler regler
• Fördjupade kunskaper och bättre kunskapsutbyte genom att ”prata samma
språk”
• Förnya synen på landsbygden: den är smart för att den är fylld med smarta
lösningar!

VAD FÅR VI UT AV SMART VILLAGES?
BUSINESS MODELS
Lär av framgångsrika lösningar och paketera som
affärsmodeller. Vilka är grundpelarna för smart utveckling,
och hur kan de appliceras i DIN miljö?
SAMARBETSMODELLER
Dags att göra de ensamma eldsjälarna sällskap! Smart
villages bygger dels på smarta lösningar i sig, och dels på
de samarbeten som får lösningarna att fungera på lång sikt.
Genom smart villages lär vi hur ideell, offentlig och privat
sektor samarbetar på andra håll.
SOCIAL INNOVATION
Smart är inte nödvändigtvis digitalt. Smart är den lösning
som vuxit fram ur lokala utmaningar och lokala behov.
Grunden till förändring ligger i människors kraft att tänka
nytt tillsammans!

