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Souhrn problematiky

Tento průvodce je výsledkem dvouleté intenzivní práce s venkovskými komunitami po celé Evropě v rámci Prvního
přípravného akčního programu na podporu chytrých venkovských oblastí ve 21. století (Smart Rural 21).
Tento projekt si kladl za cíl podpořit venkovské komunity celé Evropy, aby vyvíjely a experimentálním
způsobem zaváděly své strategie chytrých vesnic a vyvozovaly z tohoto procesu závěry a doporučení. Z
celé Evropy bylo vybráno 21 venkovských komunit s různými charakteristikami, aby prostřednictvím projektu Smart
Rural 21 získaly podporu pro rozvoj a zavedení své strategie. Vzhledem k velkému zájmu o účast se do projektu
zapojilo  také  více  než  100  dalších  venkovských  komunit  (v  rámci  paralelní  aktivity  Come  Along!),  a  to
prostřednictvím různých výměn mezi vesnicemi a akcí, jejichž účelem bylo budování kapacit.

Projekt i tento průvodce sdílejí stejný hlavní princip: jsou určeny pro venkovské komunity. Projekt Smart
Rural 21 spolupracuje od samého začátku s komunitami a zaměřuje se na potřeby komunit od vývoje strategie
až po implementaci chytrých řešení. Tato příručka staví na zkušenostech získaných při práci s komunitami,
zpětné  vazbě,  výzvách  a  úspěších,  kterých  bylo  na  této  cestě  dosaženo.  Jejím  prostřednictvím  jsou
sdíleny zkušenosti nashromážděné během projektu a jsou zpřístupněny širokému zájmovému publiku, aby mohlo z
tohoto procesu co nejvíce vytěžit.

Tento průvodce si neklade za cíl poskytnout zcela kompletní sadu pomůcek umožňujících vydat se na cestu s cílem
stát se "chytrou vesnicí". Spíše si klade za cíl poskytnout zainteresovaným komunitám koncepční rámec,
zdůraznit hlavní ponaučení a určit správné zdroje a prostředky. Budete-li chtít se pustit do práce a vybudovat
svou vlastní chytrou vesnici,  budete muset prozkoumat dostupné zdroje a přizpůsobit tuto sadu nástrojů svým
vlastním potřebám. Tento průvodce pro vás může být tím prvním odrazovým můstkem na vaší cestě!

Přílohy

https://www.smartrural21.eu/wp-content/uploads/Guide_CZ.pdf1.
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