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SUMANAUS KAIMO APIBRĖŽTIS ES
❖ Sumanus kaimas – tai kaimo vietovių bendruomenės, kurios naudoja inovatyvius sprendimus, kad
padidintų savo atsparumą (pažanga turi būti išmatuojama), remiantis vietos stipriosiomis pusėmis ir
galimybėmis, o užtikrinant kuo platesnį dalyvavimą ir bendradarbiavimą, ypač panaudojami skaitmeninių
technologijų siūlomi sprendimai.
❖ Kaimo vietovių bendruomenės gali būti viena ar kelios gyvenvietės nevaržomos jokių administracinių ribų
ar gyventojų skaičiaus apribojimų.
❖ Skaitmeninių technologijų naudojimas nėra būtina sąlyga norint tapti sumaniuoju kaimu.
❖ Įgyvendinant sumanaus kaimo planą gali būti siekiama: pagerinti paslaugų (sveikata, mokymas ar
transportas ir kt.) prieinamumą; didinti verslo galimybes ir kurti darbo vietas; kurti trumpas maisto
tiekimo grandines; plėtoti atsinaujinančius energijos išteklius; pagerinti gamtos išteklių panaudojimą,
prisitaikant prie klimato kaitos pokyčių, saugant aplinką ir biologinę įvairovę; geriau pritaikyti kultūros
paveldą, siekiant vietovės didesnio turistinio patrauklumo.
❖ Sumanių kaimų plano vienas iš svarbių inovatyvių bruožų yra tas, kad jo
kūrimas ir įgyvendinimas apima vietinius gyventojus (vidinius
suinteresuotuosius subjektus) ir pagalbinius veikėjus iš išorės (išorinius
suinteresuotuosius subjektus). Sumanių kaimų plano įgyvendinimui būtini
pakankami pajėgumai.
Šaltinis: Europos Parlamento inicijuotas išmaniųjų ekologinių ir socialinių kaimų bandomasis projektas.

SUMANIŲ KAIMŲ MODELIO ĮGYVENDINIMO TIKSLAS LIETUVOJE

skatinti kaimo plėtros veikėjus žvelgti į kaimo vietovių ATEITĮ per sumanių, modernių, aktualių, reikšmingų,
technologijomis grįstų sprendimų prizmę (skaitmeninimas, švietimas, mokymas, konsultavimas,
bendradarbiavimas, dalijimosi ir žiedine ekonomika grįsti paslaugų ir verslo modeliai ir ...), remiantis jų
stiprybėmis ir galimybėmis:
-

atgaivinant paslaugas kaimo vietovėse ir/arba pagerinant jų pasiekiamumą

-

kuriant ir plėtojant vietos verslo sistemas

-

stiprinant kaimo ir miesto ryšius

-

naudojant atsinaujinančios energijos šaltinius

-

sprendžiant su maisto švaistymu susijusias problemas

Pvz. Sumanus kaimas Suomijoje - tai toks kaimas, kuris aktyviai ieško naujų sprendimų, teikiant paslaugas tokiose
srityse kaip sveikatos apsauga, švietimas, maisto ir energijos gamyba, mobilumas, mažmeninė prekyba, pomėgiai ir
kultūra.

GALIMI LIETUVOS SUMANIŲ KAIMŲ PLANO BRUOŽAI

-

konkreti teritorija, telkiant dėmesį į mažesnio masto projektus, tenkinančius tiesioginius juos sukūrusios
bendruomenės poreikius

-

vietos išteklių panaudojimo, visų gyventojų (nepriklausomai nuo amžiaus, išsilavinimo, pajamų) įtraukties
sprendimai

-

pilotinis pobūdis (demo versija)

-

sumanaus kaimo planas kaip vietos plėtros strategijos dalis

-

sumanaus kaimo plano kūrimas ir įgyvendinimas, įtraukiant vietinius gyventojus ir pagalbinius veikėjus iš
išorės

-

įvairių finansavimo šaltinių sutelkimas
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• sumanus
• modernus

• aktualus
• reikšmingas
• technologiškas

