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Το έργο SMART VILLAGE θα επιδιώξει τους ακόλουθους στόχους:

● ● Βελτίωση του επιχειρηματικού πνεύματος, των γνώσεων και των δεξιοτήτων όσον αφορά
την τουριστική διαχείριση για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που προέρχονται από
περιθωριοποιημένες αγροτικές περιοχές - Αύξηση της ευαισθητοποίησης και της γνώσης
σχετικά με τους νέους κανόνες για τις συνθήκες υγιεινής στις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες
διαμονής λόγω της πανδημίας Covid-19.

● ● Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την κοινωνική καινοτομία και τα επιχειρηματικά
μοντέλα για την αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στον αγροτουρισμό.

● ● Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επικεφαλής των αγροτικών περιοχών ώστε να
γίνουν Ειδικοί στα Έξυπνα Χωριά, μαθαίνοντας πώς να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνιών και πώς να αξιοποιούν τα big data ή τις καινοτομίες που
σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Ο αντίκτυπος του έργου συνίσταται
στο ότι οι εμπειρογνώμονες αυτοί θα λειτουργήσουν ως μοχλοί που θα επιτρέψουν στα
έξυπνα χωριά να γίνουν πιο ευέλικτα, να αξιοποιήσουν καλύτερα τους πόρους τους και να
βελτιώσουν την ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών, καθώς και να βελτιώσουν την
ποιότητα ζωής των κατοίκων της υπαίθρου.

● ● Αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ενήλικου ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα του
τουρισμού, του μάρκετινγκ και της διαχείρισης. Απευθύνεται σε μεγαλύτερους σε ηλικία
ανθρώπους, είτε αυτοί έχουν ψηφιακό είτε όχι ψηφιακό υπόβαθρο.

● ● Καταιγισμός ιδεών σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για τις ψηφιακές δεξιότητες
στον τουρισμό.

● Να συμβάλει στη διαμόρφωση νέων δράσεων που αποσκοπούν στην καλύτερη αξιοποίηση
των ψηφιακών τεχνολογιών από τον τουριστικό τομέα και στη βελτίωση της ένταξης των
ΜΜΕ στην παγκόσμια ψηφιακή αλυσίδα αξίας.

1. ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΓΙΑ ΤΑ ΈΞΥΠΝΑ ΧΩΡΙΆ

Έξυπνο χωριό:
Σύμφωνα με τη Δράση της ΕΕ για τα Έξυπνα Χωριά (2017), τα Έξυπνα Χωριά είναι
"αγροτικές περιοχές και κοινότητες που βασίζονται στα υφιστάμενα δυνατά σημεία και
πλεονεκτήματά τους, καθώς και στην ανάπτυξη νέων ευκαιριών", όπου "τα παραδοσιακά και
νέα δίκτυα και υπηρεσίες ενισχύονται μέσω ψηφιακών, τηλεπικοινωνιακών, τεχνολογιών,
καινοτομιών και καλύτερης χρήσης της γνώσης".

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Μέλλον των Τροφίμων και της Γεωργίας
(Νοέμβριος 2017) ανέδειξε τα έξυπνα χωριά ως προτεραιότητα για να βοηθηθούν "οι τοπικές
κοινότητες να αντιμετωπίσουν με σαφή και ολοκληρωμένο τρόπο ζητήματα ανεπαρκούς
ευρυζωνικής συνδεσιμότητας, ευκαιριών απασχόλησης και παροχής υπηρεσιών".

Συνεπώς, τα κράτη μέλη μπορούν να σχεδιάσουν τις δικές τους δέσμες στήριξης στο πλαίσιο
των στρατηγικών σχεδίων τους για την ΚΓΠ μετά το 2020 στο πλαίσιο της αγροτικής
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ανάπτυξης και στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης (5) και στα προγράμματά τους στο πλαίσιο
της πολιτικής συνοχής. Στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, θα μπορούσαν, για
παράδειγμα, να προβλέψουν μια εργαλειοθήκη στοχευμένων παρεμβάσεων για
LEADER/CLLD και άλλες μορφές συνεργασίας, ανταλλαγής γνώσεων ή επενδύσεων σε
βασικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις, ανάλογα με το πλαίσιο και τις ανάγκες του εκάστοτε
κράτους μέλους. Οι νομοθετικές προτάσεις για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ απαιτούν
επίσης από τα κράτη μέλη να περιγράψουν τις στρατηγικές τους για την ψηφιοποίηση της
γεωργίας και των αγροτικών περιοχών και αυτές μπορούν επίσης να σχεδιαστούν με τρόπο
που να επιτρέπει τα έξυπνα χωριά. Στο πλαίσιο των συμφωνιών εταιρικής σχέσης τους, τα
κράτη μέλη και οι περιφέρειες μπορούν επίσης να εξετάσουν τη χρήση των Ευρωπαϊκών
Ταμείων Περιφερειακής Ανάπτυξης και Κοινωνικών Ταμείων για τη διοχέτευση
χρηματοδότησης που μπορεί να υποστηρίξει τα έξυπνα χωριά (π.χ. ευρυζωνικές επενδύσεις,
στήριξη των ΜΜΕ εκτός του γεωργικού τομέα, κατάρτιση στην πληροφορική κ.λπ.)

"Τα έξυπνα χωριά είναι κοινότητες σε αγροτικές περιοχές που χρησιμοποιούν καινοτόμες
λύσεις για να βελτιώσουν την ανθεκτικότητά τους, αξιοποιώντας τις τοπικές δυνάμεις και
ευκαιρίες. Βασίζονται σε μια συμμετοχική προσέγγιση για την ανάπτυξη και την εφαρμογή
της στρατηγικής τους για τη βελτίωση των οικονομικών, κοινωνικών ή/και περιβαλλοντικών
τους συνθηκών, ιδίως με την κινητοποίηση λύσεων που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες.
Τα έξυπνα χωριά επωφελούνται από τη συνεργασία και τις συμμαχίες με άλλες κοινότητες και
φορείς σε αγροτικές και αστικές περιοχές. Η έναρξη και η υλοποίηση στρατηγικών για τα
Έξυπνα Χωριά μπορεί να βασίζεται σε υφιστάμενες πρωτοβουλίες και μπορεί να
χρηματοδοτηθεί από διάφορες δημόσιες και ιδιωτικές πηγές." - ορισμός των έξυπνων χωριών
από το ευρωπαϊκό ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ

Οι κοινωνικές καινοτομίες είναι νέες κοινωνικές πρακτικές που αποσκοπούν στην
ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών με καλύτερο τρόπο από τις υπάρχουσες λύσεις, οι οποίες
προκύπτουν από τις συνθήκες εργασίας, την εκπαίδευση, την κοινοτική ανάπτυξη ή την υγεία,
για παράδειγμα. Οι ιδέες αυτές δημιουργούνται με στόχο την επέκταση και την ενίσχυση της
κοινωνίας των πολιτών.

Η "κοινωνική καινοτομία" βρίσκεται συνήθως στον πυρήνα της έννοιας των έξυπνων
χωριών. Η κοινωνική καινοτομία έχει πολυάριθμους ορισμούς, αλλά στο πλαίσιο των
έξυπνων χωριών μπορεί να οριστεί ως "η αναδιαμόρφωση των κοινωνικών πρακτικών, ως
απάντηση στις κοινωνικές προκλήσεις, η οποία επιδιώκει να βελτιώσει τα αποτελέσματα της
κοινωνικής ευημερίας και περιλαμβάνει αναγκαστικά τη συμμετοχή φορέων της κοινωνίας
των πολιτών". Ή πιο απλά, η τοποθέτηση των τοπικών πληθυσμών και των αναγκών τους σε
προτεραιότητα, προτείνοντας δημιουργικές λύσεις σε πολύπλοκες κοινωνικές προκλήσεις.

Βασικές έννοιες για την κοινωνική καινοτομία: Κοινωνική επιχειρηματικότητα,
Κοινωνικός αντίκτυπος / Συλλογικός αντίκτυπος, Κοινωνικές επενδύσεις / Κοινωνικά
υπεύθυνες επενδύσεις / Φιλανθρωπική επιχειρηματικότητα

Κυκλική οικονομία: Η κυκλική οικονομία είναι μια οικονομική έννοια που συνδέεται με τη
βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη οικονομία, αλλά προχωράει περισσότερο από την
τελευταία. Πράγματι, αντί να σκέφτεται απλά να μειώσει τις οικολογικές επιπτώσεις των
βιομηχανιών και την ποσότητα των αποβλήτων, στοχεύει στην παραγωγή αγαθών και
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υπηρεσιών επιδιώκοντας μια βιώσιμη διαχείριση των πρώτων υλών και των πηγών ενέργειας.
Με άλλα λόγια, ο στόχος είναι να καταστεί η οικονομία όσο το δυνατόν πιο κυκλική,
εφευρίσκοντας νέες διαδικασίες και λύσεις για τη βελτιστοποίηση των πόρων και την
αξιοποίηση των αποβλήτων. Ωστόσο, ο ορισμός της κυκλικής οικονομίας παραμένει σε
συζήτηση, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει επίσημος και μοναδικός ορισμός, και ως εκ τούτου
αφήνει περιθώρια για πολλαπλές περιγραφές. Ωστόσο, όλοι οι ορισμοί συμφωνούν στη
σημασία του σχεδιασμού, της παραγωγής και της κατανάλωσης με βιώσιμο τρόπο. Στόχος της
είναι η μετατροπή της κοινωνίας μας σε μια οικονομία πιο κυκλική, που συμβιβάζει
περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα.

Η κυκλική οικονομία βασίζεται σε 7 θεμελιώδεις αρχές: βιώσιμες προμήθειες, οικολογικός
σχεδιασμός, βιομηχανική και εδαφική οικολογία, οικονομία της λειτουργικότητας,
υπεύθυνη κατανάλωση, παράταση της διάρκειας ζωής, βελτίωση της πρόληψης, της
διαχείρισης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων.

2. ΤΟ ΠΕΔΊΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΚΑΙ Η ΚΛΊΜΑΚΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΏΝ
ΈΞΥΠΝΩΝ ΧΩΡΙΏΝ

Το πεδίο εφαρμογής των στρατηγικών των έξυπνων χωριών μπορεί να είναι πολύ ευρύ. Οι
υπάρχουσες πρωτοβουλίες για τα έξυπνα χωριά συνήθως επικεντρώνονται σε μία ή
περισσότερες από τις γενικές πτυχές και προϋποθέσεις για την αγροτική ανάπτυξη, όπου
απαιτείται συνεργατική και όχι ατομική δράση για την επίτευξη πραγματικής αλλαγής.
Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και τα κίνητρα, οι πρωτοβουλίες αυτές μπορεί να θέτουν σε
προτεραιότητα οικονομικά, κοινωνικά ή περιβαλλοντικά ζητήματα - ή συνδυασμό αυτών. Δεν
υπάρχει ανάγκη να αντιμετωπιστούν όλα ταυτόχρονα. Από τη μία πλευρά, αυτές οι κοινοτικές
δράσεις μπορεί να συνδέονται με τις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις του 21ου αιώνα, όπως η
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και ο μετριασμός της, συμπεριλαμβανομένων των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή των νέων ευκαιριών για τις αγροτικές περιοχές που
αναδύονται με ταχείς ρυθμούς, όπως για παράδειγμα ο τομέας της βιοοικονομίας, οι έξυπνοι
τουριστικοί προορισμοί κ.λπ.

Όσον αφορά την κλίμακα, οι στρατηγικές για τα Έξυπνα Χωριά μπορούν να διατυπωθούν σε
επίπεδο οικισμών, χωριών, δήμων, ομάδων δήμων ή άλλων διακριτών εδαφικών μονάδων
μικρής κλίμακας (π.χ. νησιά ή ομάδες νησιών) - ό,τι είναι πιο κατάλληλο και σχετικό με την
τοπική αντίληψη του όρου "χωριό". Ωστόσο, κατά γενικό κανόνα, η χωρική κλίμακα μιας
Στρατηγικής Έξυπνου Χωριού θα ξεκινάει από μικρή κλίμακα και θα αυξάνεται μέσω της
συνεργασίας με άλλες περιοχές.

Πρέπει να αναπτυχθούν ορισμένα απλά κριτήρια σε εθνικό, περιφερειακό και ακόμη και
επαρχιακό επίπεδο για να βοηθήσουν στον προσδιορισμό μιας κατάλληλης στρατηγικής για
έξυπνα χωριά. Τα βασικά στοιχεία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:

● Στοιχεία για μια ενεργή ομάδα ντόπιων που καθοδηγούν τη συνολική διαδικασία των
έξυπνων χωριών. Αυτό θα μπορούσε να είναι "επιστολές δέσμευσης" από τους
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κατοίκους, τις επιχειρήσεις και τους τοπικούς φορείς και τις αρμόδιες δημοτικές αρχές.
Θα μπορούσε επίσης να είναι κάποια μορφή νομικής οντότητας (π.χ. μια ένωση
χωριών ή μια οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, μια οργάνωση αγροτών) την
οποία η κοινότητα έχει ορίσει / εξουσιοδοτήσει / προσλάβει για να αναλάβει την
ηγεσία. Τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να προέρχονται από την κοινωνία των
πολιτών, τις τοπικές αρχές ή ακόμη και τον ιδιωτικό τομέα, αλλά θα πρέπει πάντα να
ελέγχονται για να διασφαλίζεται ότι είναι νόμιμες, ανοικτές και χωρίς αποκλεισμούς

● Σαφή έκφραση ενός "οράματος" της κοινότητας για την αλλαγή που σχετίζεται με ένα
ή περισσότερα από τα βασικά προβλήματα/ευκαιρίες που έχει εντοπίσει η κοινότητα,
μαζί με στοιχεία για ένα καλό επίπεδο δέσμευσης της κοινότητας με αυτό το όραμα. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι δυνατή η σύνδεση του οράματος του έξυπνου
χωριού με μια υφιστάμενη εδαφική στρατηγική. Σε τοπικό επίπεδο, αυτό θα μπορούσε
να είναι μια στρατηγική CLLD, ένα δημοτικό ή κοινοτικό σχέδιο ή μια Ατζέντα 21.

3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ - ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΑΊΣΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ

Τα έξυπνα χωριά έχουν ως στόχο να διοχετεύσουν την ενέργεια, το όραμα και τη δέσμευση
των κατοίκων της περιοχής σε τοπικές δράσεις. Τα παραδείγματα έργων και οι πρωτοβουλίες
που έχουν ήδη εντοπιστεί δείχνουν σαφώς ότι τα Έξυπνα Χωριά ξεκινούν κυρίως με τη
συνάντηση των ντόπιων γύρω από ένα κοινό πρόβλημα ή ένα κοινό όραμα για την εφαρμογή
κάποιας μορφής "σχεδίου δράσης" για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου.

Το σημαντικό σημείο είναι ότι η στρατηγική για τα έξυπνα χωριά θα πρέπει απλώς να είναι
ένα μέσο για την καθοδήγηση και την αποτελεσματική υποστήριξη των τοπικών
πρωτοβουλιών και όχι ο αυτοσκοπός.

Η επιτυχία τέτοιων πρωτοβουλιών "από κάτω προς τα πάνω" προϋποθέτει τη δημιουργία
πλατφορμών και συμπράξεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων και, ιδίως, την ενεργό
συμμετοχή και υποστήριξη των αρμόδιων τοπικών και περιφερειακών αρχών. Ενώ η αρχική
ιδέα για στρατηγικές έξυπνων χωριών μπορεί να ξεκινήσει από το επίπεδο ενός μικρού
χωριού ή χωριουδάκι, η επιτυχία τους συχνά εξαρτάται από τη συνεργασία με άλλα κοντινά
χωριά, πόλεις και κωμοπόλεις.

4. ΣΎΝΔΕΣΗ ΝΈΩΝ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΑΠΤΎΞΕΩΝ

Θα πρέπει επίσης να επισημανθούν τυχόν διασυνδέσεις μεταξύ της στρατηγικής για τα
έξυπνα χωριά και άλλων υφιστάμενων ευρύτερων στρατηγικών (π.χ. περιφερειακές ή
επαρχιακές ψηφιακές στρατηγικές, περιφερειακές στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης κ.λπ. Οι
κοινότητες μπορούν να οικοδομήσουν τη στρατηγική τους για το έξυπνο χωριό γύρω από ένα
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έργο "φάρο" ή "κινητήριο μοχλό" που θα φέρει μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινότητας στην
αντιμετώπιση της πρόκλησης/ευκαιρίας που έχει εντοπιστεί (για παράδειγμα, δημιουργία μιας
πηγής ανανεώσιμης ενέργειας ή παροχή μιας βιώσιμης υπηρεσίας φροντίδας για τους
ηλικιωμένους). Στην πραγματικότητα, οι στρατηγικές των Έξυπνων Χωριών μπορούν - και θα
- ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο μοντέλο ή μια λύση που να ταιριάζει σε
όλους. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους για αυτές τις διαφορές είναι το σημείο
εκκίνησης. Ορισμένες κοινότητες είναι αναπόφευκτα πιο προηγμένες από άλλες και είναι
σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα κριτήρια προσαρμόζονται στις τοπικές πραγματικότητες και
ανάγκες. Οποιαδήποτε στρατηγική υπό την καθοδήγηση της κοινότητας θα πρέπει να
θεωρείται ως διαδικασία και όχι ως τελικό αποτέλεσμα. Κάθε χωριό ή αγροτική κοινότητα
μπορεί να γίνει ένα Έξυπνο Χωριό, αλλά το πώς θα το επιτύχει αυτό θα εξαρτηθεί από το
τοπικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων όπως τα επίπεδα της τοπικής γνώσης,
το ανθρώπινο κεφάλαιο, οι τοπικοί κινητήριοι μοχλοί, η δύναμη των κοινωνικών δεσμών που
κρατούν την κοινότητα ενωμένη και η ευνοϊκή στάση - ή όχι - των τοπικών θεσμών.

5. ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΥΠΌΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΦΆΛΑΙΑ

Η εφαρμογή της έννοιας των έξυπνων χωριών έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη στην

Ευρώπη. Οι χώρες που ασχολούνται με την έννοια αυτή άρχισαν να εφαρμόζουν τις δράσεις

τους σε πρακτικές. Ενδιαφέροντα παραδείγματα μπορούν να βρεθούν σε διάφορες χώρες,

όπως η Σλοβενία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Φινλανδία, η Ιταλία, καθώς

και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν υπάρχει ένα μοναδικό μοντέλο Έξυπνου Χωριού που να

ισχύει για κάθε χώρα και περιοχή, το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί ευρέως.

Οι τοπικές ή περιφερειακές περιοχές/κοινότητες μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές και να

αντιμετωπίζουν διαφορετικά εμπόδια, ακόμη και εντός της ίδιας χώρας. Ωστόσο, τα βασικά

στοιχεία, όπως οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, έχουν καθιερωθεί ως παγκόσμιο πλαίσιο για τη

μελλοντική βιώσιμη ανάπτυξη. Η Συμφωνία του Παρισιού και η Ατζέντα 2030 είναι

παγκόσμιες πρωτοβουλίες με μελλοντικό προσανατολισμό που καλύπτουν και τις τρεις

πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης: την οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική

Στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης και προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, έχουν

εκπονηθεί διάφορες πολιτικές που σχετίζονται με την ύπαιθρο, οι οποίες υποστηρίζονται από

αντίστοιχα χρηματοδοτικά προγράμματα. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

(ΕΤΠΑ) μαζί με το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) αποτελούν τις κύριες πηγές χρηματοδότησης της

περιφερειακής πολιτικής. Μια άλλη σημαντική πηγή χρηματοδότησης αυτών των πολιτικών

είναι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), τα οποία αποτελούνται από

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

(ΕΓΤΑΑ)
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Οι επιλέξιμες δράσεις/παρεμβάσεις για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του χάρτη πορείας θα

μπορούσαν να περιλαμβάνουν "ήπιες" επενδύσεις, όπως εμψύχωση, συμβουλές, κατάρτιση,

έρευνα, μελέτες σκοπιμότητας και τεχνικές μελέτες, και β) μικρής κλίμακας, απτές επενδύσεις.

Η εμπλοκή εξωτερικών φορέων / εμπειρογνωμόνων εκτός της κοινότητας (π.χ.

εξειδικευμένων συμβούλων, ακαδημαϊκών ή διαμεσολαβητών της κοινότητας) θα μπορούσε

να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κοινότητα διαθέτει την

απαραίτητη ικανότητα για την υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η προσέγγιση του Έξυπνου Χωριού είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που χρησιμοποιεί

τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιοποίηση και αναπτύσσει νέες λύσεις μέσω

συμμετοχικών διαδικασιών, βασιζόμενη έτσι στην ανοικτή και κοινωνική καινοτομία. Αυτή η

βασική κατανόηση της προσέγγισης του Έξυπνου Χωριού οδηγεί στις ακόλουθες συστάσεις

πολιτικής. Αυτές οι συστάσεις πολιτικής απευθύνονται σε όλα τα θεσμικά επίπεδα, από το

επίπεδο της ΕΕ, μέσω του μακροπεριφερειακού επιπέδου έως το εθνικό, περιφερειακό και

τοπικό επίπεδο. Όπου κρίνεται σκόπιμο, γίνεται άμεση αναφορά στο αντίστοιχο επίπεδο και

δίνονται καλά παραδείγματα.

● Να θεωρηθεί ο έξυπνος μετασχηματισμός των ορεινών, αγροτικών και περιφερειακών

χωριών ως στρατηγική προτεραιότητα.

● Ενσωμάτωση των έξυπνων χωριών στις υφιστάμενες και μελλοντικές στρατηγικές και

πολιτικές

● Διάθεση κονδυλίων για ολοκληρωμένες προσεγγίσεις όπως τα έξυπνα χωριά

● Να υπάρξει χώρος για καινοτομία και πειραματισμό

● Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της προσέγγισης των έξυπνων χωριών για την

επικοινωνία των δυνατοτήτων καινοτομίας και της ελκυστικότητας των ορεινών και

αγροτικών περιοχών και για τη σύνδεση αστικών και αγροτικών περιοχών.

● Ενθάρρυνση της δικτύωσης και της ανταλλαγής εμπειριών γύρω από την προσέγγιση

του έξυπνου χωριού στις αγροτικές και ορεινές περιοχές και στις αστικές περιοχές.

● Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και δεξιοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες και τις

τεχνολογικές δυνατότητες.
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Βιβλιογραφία:

http://www.socialinnovationacademy.eu/8-key-social-innovation-concepts/

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/smart-villages_orientations_sv-strategies.pdf

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/smart-villages_orientations_sv-strategies.pdf
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