Älykkäät Kylät Euroopassa

PASILA 10.3.2020 KS

Älykkäät kylät ENRD:n sivuilla
General
• https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smartvillages/smart-villages-portal_en

Energy
• https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/policy_briefs/
2018-08-30_Policy_brief_Renewable_Energy_Communities_PB_TO4_final.pdf

Environment, Climate
• https://www.ecolise.eu/wp-content/uploads/2016/02/Executive-Summary-StatusReport-on-Community-led-Action-on-Sustainability-and-Climate-Change-inEurope-2019-.pdf
Mobility
• https://www.mambaproject.eu/existing-mobility-services/

Älykkäät kylät ja ERP - manifesti
10. Tukikonteksti: Vaadimme, että hallitukset ja EU toimivat yhteistyössä maaseudun yhteisöjen kanssa ja
tarjoavat tukea lainsäädännössä, asetuksissa, hallinnossa ja rahoituksessa.

11. Poliittiset puitteet: Vaadimme yhteistyötä kaikkien sidosryhmien välillä EU:n viesteissä esitettyjen
tavoitteiden saavuttamiseksi: tietoisuuden kasvattaminen, maaseutuidentiteetin tunnistaminen,
houkuttelevuuden lisääminen, paremmin koordinoitu EU-politiikka ja osallistavat/yhteistyöhön perustuvat
menetelmät.
20.Kylät: Vaadimme EU:n tukemaa kansallista politiikkaa ja ohjelmia älykkääseen paikkasidonnaiseen
kehittämiseen, minkä avulla heijastetaan ja hyväksytään paikalliset (jopa kuihtuvat) tosiasiat ja
mahdollisuudet. Tuemme alhaalta ylöspäin suuntautuvia kumppanuuksia, joissa asukkaat, yhteisöt,
yrittäjät ja taloudelliset tukijärjestelmät kohtaavat käyttämällä olemassa olevia rakenteita, kuten LEADERryhmiä tai vastaavia toimijoita.

21.Pikkukaupungit: Kannatamme Euroopan unionin valtavirran politiikkaa pikkukaupunkeihin liittyen, jossa
tunnistetaan kaikki niiden panostukset maaseutualueiden yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin rakenteisiin ja
niiden elinvoimaisuuteen; ja suurempaa painopistettä pikkukaupunkien tarpeisiin kansallisen tason
politiikassa.

ERP:n politiikkaehdotuksia ja julistus
Politiikkaehdotuksia
• ERP vaatii ”maaseutuagendaa” kaikille Euroopan maaseutualueille ja erityisesti heikoille
maaseutualueille perustuen todellisiin kumppanuuksiin, joissa EU, hallitukset ja maaseudun sekä
kaupungin toimijat tekevät yhteistyötä. Maaseudun asukkaat ja kansalaisjärjestöt on nähtävä
osana ratkaisua. EU-instituutioiden on tehtävä keskenään tiiviimpää yhteistyötä.
Julistuksesta
• toivomme todellista ja aitoa maaseutupolitiikkaa kylille, yhteisöille ja pieniin kaupunkeihin.
• tuemme älykkäitä, yhteisöllisiä hankkeita ja ohjelmia, kuten LEADER/CLLD ja ERASMUS, mutta
vaadimme, että näiden ohjelmien säädäntöä ja hallintoa yksinkertaistetaan;
• vaadimme joustavia työolosuhteita ja -mahdollisuuksia sekä tehokkaita tukijärjestelmiä;

• pyydämme aitoa, merkityksellistä ja sitouttavaa kansalaisyhteiskunnallista osallistumista
eurooppalaisten ohjelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa;

Määritelmä
• EU Draft Definition of Smart Villages Smart villages are communities in
rural areas that develop smart solutions to deal with challenges in
their local context. They build on existing local strengths and
opportunities to engage in a process of sustainable development of
their territories. They rely on a participatory approach to develop
and implement their strategies to improve their economic, social
and environmental conditions… …in particular by promoting
innovation and mobilizing solutions offered by digital technologies.
Smart villages benefit from cooperation and alliances with other
communities and actors in rural and urban areas. The initiation and
the implementation of smart village strategies may build on existing
initiatives and can be funded by a variety of public and private
sources

