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PROGRAM SZKOLENIA 
 

Smart Village czyli inteligentna wieś i jej droga do rozwoju 
 

25-26 października 2022 r. 
 

 dzień I 

7:00 Wyjazd uczestników z Mykanów 

10:00  Przyjazd do Hotelu. Zakwaterowanie uczestników w Hotelu Magnolia (Zgórsko 90A, Nowiny) 

10:30 -13:00 

 

Część warsztatowo-szkoleniowa. 

Warsztaty w grupach – dyskusja – wymiana doświadczeń – co jest smart w mojej 

miejscowości/gminie? 

Praca nad wizją rozwoju mojej wsi/gminy, zasięgiem terytorialnym koncepcji, określeniem grupy 

docelowej, diagnozą i uproszczoną analizą SWOT, określeniem zasobów do wdrażania koncepcji, 

planowaniem inicjatyw oraz ich efektów, a także szukaniem partnerów wspierających rozwój 

lokalny. 
13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa 
14:00 – 16:00 Przejazd do Piasecznej Górki (wieś w gminie Morawica) - Sołectwo Piaseczna Górka z Miast i 

Gminy Morawica zdobyła pierwsze miejsce w konkursie “Moja SMART wieś”, organizowanym 

przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (IRWiR PAN).  

Prezentacja rozwiązań typu smart na obszarze sołectwa Piaseczna Górka;  

Przedstawienie działalności Stowarzyszenia, przykładów włączenia lokalnej społeczności w działania 

na rzecz swojej miejscowości, wsi. 
16:00 – 19:30 Powrót do Hotelu. 

Część warsztatowo – szkoleniowa – cd warsztatów w grupach. 
Praca nad wizją rozwoju mojej wsi/gminy, zasięgiem terytorialnym koncepcji, określeniem grupy docelowej, 

diagnozą i uproszczoną analizą SWOT, określeniem zasobów do wdrażania koncepcji, planowaniem inicjatyw 

oraz ich efektów, a także szukaniem partnerów wspierających rozwój lokalny. 

19:30 Kolacja 

 dzień II 
8:00 – 9:00  Śniadanie 

9:00 – 10:00 Prelekcja „Idea smart villages na obszarze Stowarzyszenia “Partnerstwo Północnej Jury”. 

10:00 – 14:00  Część warsztatowo – szkoleniowa – cd warsztatów w grupach. 
Praca nad wizją rozwoju mojej wsi/gminy, zasięgiem terytorialnym koncepcji, określeniem grupy docelowej, 

diagnozą i uproszczoną analizą SWOT, określeniem zasobów do wdrażania koncepcji, planowaniem inicjatyw 

oraz ich efektów, a także szukaniem partnerów wspierających rozwój lokalny. 

14:00-15:00 Przerwa obiadowa 

15:00 – 16:00 Podsumowanie warsztatów 

16:00 Wykwaterowanie i wyjazd do Mykanowa. 

 


