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CAP- EUROPAPARLAMENTETS OCH 

RÅDETS FÖRORDNING (luonnos): 
• . ” Eftersom många landsbygdsområden i unionen lider av strukturella problem som t.ex. brist på 

attraktiva arbetstillfällen, kompetensbrist, brist på investeringar i konnektivitet, infrastruktur 
och grundläggande tjänster, liksom ungdomsflykt, är det viktigt att förstärka den 
socioekonomiska strukturen i dessa områden, i linje med Cork 2.0-deklarationen. Detta kan ske 
genom sysselsättningsskapande åtgärder och generationsförnyelse, genom att bringa 
kommissionens tillväxt- och sysselsättningspakt till landsbygden, genom främjande av social 
integration, generationsförnyelse och upprättande av smarta byar över hela EU:s landsbygd. Som 
framgår av meddelandet Framtiden för livsmedel och jordbruk kan nya värdekedjor på 
landsbygden, till exempel ren energi, den nya bioekonomin, den cirkulära ekonomin och 
ekoturism ge tillväxt- och sysselsättningspotential i landsbygdsområden. I detta sammanhang kan 
finansiella instrument och användningen av InvestEU-garantin spela en avgörande roll för att 
garantera tillgången till finansiering och stärka odlingsanläggningars och andra företags 
tillväxtpotential. Det finns potential för sysselsättningsmöjligheter i landsbygdsområden för 
tredjelandsmedborgare som vistas i EU legalt, vilket främjar deras sociala och ekonomiska 
integration, särskilt inom ramen för gemenskapsledda lokala utvecklingsstrategier. 
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Smarta byar från kommissions synvinkel

• Smarta byar är samhälle/gemenskaper, som  driver fram sina egna lokala initiativ 
för att hitta praktiska lösningar till utmaningar och hitta nya möjligheter att 
använda digitalisation. 

• Smarta byar kan vara i ”bycentrum” , som bjuder olika service och åstadkommer 
”fasilitet”/möjligheter närmare. Samarbete och lokal/rum att jobba tillsammans 
(e-lab), digital service för äldre människor, digital  utbildninger ock kursen till 
jordbrukare och andra företagare, och e-turist service…

• ENRD/ Smart villages: https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-
competitive-rural-areas/smart-villages_en
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Smart By / Älykäs kylä

• Plats att leva, bo, jobba, sporta och ha nägot andra hobby, plats som är  attrakiv och 
mottagande  altså för nya invånare – också efter 50 år

• Arbetsplatser, grundservice, bredbandanslutninger, smarta trafik och logistik lösningar,  
god atmosfär till företagande 

• Göra nya näringsverksamhetmodeller möjliga, som portal service och hjälpa nuvarande 
landsbygdens företag att  jobba tillsammas, samarbeta och arbeta bättre och mera med 
företag i städer

• Att erkänna lokal/geografisk kapital och andra möjligheter för specialisering eller  för att 
göra möjligheter mångsidigare

• Smart logistik ger möjlighet till by’s egna produkter och service att komma in på 
marknaden och till staden och till hela världen.



Smart villages 

• The Smart Villages concept is about improving economic performance and 
quality of life in rural areas, potentially via digital and other technologies. Smart 
village inhabitants gain access to knowledge, markets, social and cultural services, 
technologies and infrastructure that are usually only accessible to urban 
residents.

• https://youtu.be/EEPmjqxbxHk?t=38

• "Smart Villages are not exclusively about digital services, but digital 
transformation can be an important element of rural development and the 
regeneration of rural areas“

• The Smart Villages strategy involves “mobilising and coordinating a whole range 
of different policies, from the farming policy to the regional policy, to the policy 
for digitalisation, to transport
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https://youtu.be/EEPmjqxbxHk?t=38
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investment-policy/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-2020-strategy
https://ec.europa.eu/info/policies/transport_en


By utvecklingen i Finland 

Lång historia med by utveckiling

Suomen kylät ry /

Finlands byar

→ innovation och digitalisering
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Möjliga skalor för smarta byar:
• Ekonomisk - investeringar och åtgärder för att stöda stigande värdekedjor och lokal ekonomi, kluster (både

jordbruks- och icke-jordbruksprodukter), att stöda företags utveckling), som är baserar sig på lokala råvaror
och (potentiella) områden med jämförande fördelar (bioekonomi, smarta turistmål etc.). Intelligenta
transport- och logistiklösningar, smarta lokala service och servicekedjor, smarta närmatsystem, 
digitalisering och samarbete mellan företag. Bredband nätverk! Olika modeller för företag (som socialt
entreprenörskap), möjligheter till platsoberoende arbete.

• Social - innovation för att säkerställa hållbara och hög kvalitativa sociala och kulturella service. Investera i 
färdigheter att verka aktivt. Förbindelsen mellan staden och landsbygden. Hållbart välstånd: undvika
segregering och ojämlikhet mellan människor, förbättra integrationen av invandrare och andra nykomlingar, 
samhälle, levnadsförhållanden, kultur, trygghet. Kunskap - också tyst kunskap - om byar i aktion.

• Miljö - innovationer för att förbättra resurseffektiviteten, planering av lokala energisamhällen, minska kol-
”footprint”, öka den biologiska mångfalden och skydda miljöresurserna. Samarbete mellan kommuner, 
näringsliv, lokala invånare, forskningsinstitut och experter. Målet är att utveckla nya, kostnadseffektiva
lösningar för att minska utsläppen, särskilt inom transport, bostäder och livsmedel. Byar med låg kolhalt / 
kolneutrala byar: cirkulär ekonomi, hållbar matproduktion och lokal mat.
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Möjligheter av verkställande för närvarande: 
• Smart by –samarbete projekt (kylien hankkeina): 

• två eller flera by eller andra aktör tillsammans med konkret plan och genomförnande 

• Till exempel bredbandet till byn (investering) och digiloikkaa till invånare i byn, (kuluvan kauden 
arvioinneissa on peräänkuulutettu kyläverkkohankkeisiin koulutustoimia, jotta osaaminen ei olisi liian 
pienen porukan käsissä. Myös aktivointitoimintaa edellytetään arvioinneissa nykyistä enemmän),  
digitalisering av service, multi-service center, främja energiaomavaraisuus, miljö och klimat åtgärder…

• Smarta by innovation projekt (som EIP-projekt, men på lokal nivå, altså lokal innovation 
projekt), åtminstone 2 aktörer söker tillsammas lösning till utmaning. Specialist hjälp och 
konkret görande. Två eller mera byar tillasammans eller en by (eller flera) och 
lärosanstalt/universitet/annan skola eller någon annan specialist tillsammans osv.  

• Sökare/verkställare: by förening eller annan by aktör, förening, andelslag

• ”start pengar”, sådant som i Sverige (erfarenheter från svenska kolleger)

• Längre projekter, plan, experimenter, investeringar (med olik ansökning?)
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• Smarta byar / Smart landsbygd –temaprojekt: 

- långvarigt paraply- / tematiskt projekt för att främja digitalisering, service, 
tjänster, jobbplatser, nya samarbeten, nya evenemang osv. Den skulle också
innehålla också kommunikation! 

- Gemensamt för en eller flera Leader-grupp/-er, kanske också de regionala
byaföreningarna

• Nätverkande om smarta byar

• Genomförande med Leader-gruppens verksamhetspenning eller som separat
projekt

• Älykkäällä kylällä katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen. 
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Smarta Byar / Älykkäät kylät

• Samarbete och nätverkande också med andra byar, centrum, kommuner och 
städer är mycket viktig (smart region, smart  specialsering). Och naturligtvis andra 
utanförstående  partner och fadder eller ”tutor”.

• Samarbete som förutsättning: åtminstone två aktörer tillsammans

• Partnerskap, innovation, nya saker, experiment (och misslyckande är också 
resultat!)

• Mångsidig utnyttjande av instrument och finansiering, till exempel wifi4EU 
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www.maaseutu.fi/suomenalykkain

https://mmm.fi/sv/eu-och-internationella-fragor/gjp
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