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Smart Villages - Stefan Jensen DG AGRI

SMART VILLAGES is not a method or a measure

• Inspiration – not just about funding

SMART VILLAGES are not necessarily digital

• Also villages without high-speed broadband can innovate and 
find solutions

• But broadband and digitization will most probably offer 
solutions

SMART VILLAGE strategies to complement existing
initiatives

• Not create a new administrative layer!



Smart Villages

• Det finns inte en standardlösning. Det handlar om att 
utgå från sin bygd med redan befintliga styrkor och 
tillgångar på platsen. 

• Utvecklingen bygger på människors förmåga att 
samarbeta om praktiska lösningar för att utveckla sina 
bygder både vad avser jobb och service

• Smart Villages ligger i framkant och har fått snurr på 
ekonomin. En levande lokal ekonomi är en förutsättning 
för en levande landsbygd och för det behövs kapital i 
form av pengar, kunskaper, idéer och erfarenheter.



Smart Villages, enligt deltagarna vid 
Leaderträffen i Borgholm – 40-tal bygder



Smart Villages i nätverket under 
hösten 2018

• ENRD TWG - möte 4 oktober

• Webbartiklar under den kommande månaden

• Webbsida – 12 oktober  

• Webbinarium - 16 oktober med Lauri Hyttinen, 
Finland.

• Podd – 19 oktober; Regina, Jacqueline o Aline

• Digitala nätverksträffen - 6 november

• ENRD TWG – möte 5 december



Creating innovation and smart solutions for
sustainable local development - Estland

• Smart Villages tar hjälp av social innovation.

• Digital utveckling/teknik attraherar unga.

• Samarbete – mellan byar men också med städer

• Variationer beroende på sammanhang och plats

• Skapa känslomässiga band – synliggöra dem

• World Café – information / diskussion gav bättre 
förståelse för varandras arbete



Finska Landsbygdsnätverkets insatser 
för Smart Villages

• Arbetsgrupp ska inrättas med mål att öka kunskap och 
aktiviteter för att finna framtida lösningar

• Finlands smartaste by – byar får anmäla sig att delta i en 
process med sparring, innovationsläger, kollegialt lärande

• Den segrande byn väljs av en sakkunnig jury i slutet av 2019. 
Kriterierna är ökad tillgång till service och förbättrad 
servicekvalitet, uppfinningsrika lösningar och antalet bybor 
som medverkar aktivt.

• Vinnaren av tävlingen, den smartaste byn, belönas med ett 
högklassigt innovationsläger där proffs hjälper byn vidare med 
moderniseringen.


