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RLKS jako narzędzie rozwoju 

lokalnego 
Doświadczenia europejskie i wnioski dla Dolnego Śląska w 

okresie 2021-2027 w aspekcie priorytetów nowych kierunków 

wskazanych przez Unię Europejską jako kluczowe                       

w nowym okresie programowania dla Programu Leader: 

klimat, nowe technologie i Smart Village 

 

 

 

 

 

 





AGENDA 

I CZĘŚĆ 

RLKS jako narzędzie 

rozwoju lokalnego w 

okresie 2021-2027 

 

II CZĘŚĆ 

Priorytety polityki 

spójności i jej 

konsekwencje dla 

programu LEADER 

III CZĘŚĆ 

Klimat, technologie, Smart Village 

WPROWADZENIE 

Trochę teorii o zarządzaniu w sektorze 

publicznym 



AGENDA 

III CZĘŚĆ 

Klimat, technologie, Smart Village 

Smart ? 
Smart city ? 

Smart city vs Smart village ? 

Smart villages ? 
? 





CZĘŚĆ III 





Elegancki elegant, chic, smart, stylish, fashionable, dapper 

Mądry wise, smart, clever, intelligent, sagacious, sound 

Sprytny clever, smart, cute, dodgy, shrewd, cunning 

Silny strong, powerful, severe, potent, smart, high 

Przemądrzały 
smart, sapient, pert 

Błyskotliwy 
brilliant, witty, bright, flashy, smart, sparkling 

Rozgarnięty 
brainy, smart, bright, clever 

Zręczny slick, handy, clever, skillful, skilful, smart 

Dowcipny witty, humorous, amusing, clever, smart, cute 

Wytworny refined, elegant, distinguished, urbane, dapper, smart 

Ostry sharp, acute, spicy, pungent, severe, smart 

Efektowny effective, impressive, attractive, showy, striking, smart 







CZĘŚĆ III 



CZĘŚĆ III 



CZĘŚĆ III 



CZĘŚĆ III 



CZĘŚĆ III 



CZĘŚĆ III 





CZĘŚĆ III 



CZĘŚĆ III 



CZĘŚĆ III 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg3_smart-villages_lessons-

smart-cities_dumarey.pdf 



Biurokracja (I) Współzarządzanie 

Governance (III) 

Nowy Weberyzm / 

Nowa biurokracja 

Biurokracja 

innowacyjna  

(I + II + III) 

   

XIX w. 
Lata 80-90 

XX w. 
1995+ 2014+ 

Nowe 

Zarządzanie 

Publiczne 

(New Public 

Management, 

NPM) (II)  

SPRAWNOŚĆ 

PROFESJONALIZM 

MERYTOKRACJA 

HIERARCHIA 

EFEKTYWNOŚĆ 

SKUTECZNOŚĆ 

TRAFNOŚĆ 

HIERARCHIA 

JAKOŚĆ 

OTWARTOŚĆ 

ELASTYCZNOŚĆ 

PRZEJRZYSTOŚĆ 

SIECIOWOŚĆ 

I + II + III 

TURKUSOWA ORGANIZACJA 

HOLAKRACJA 

WSPÓŁTWO

RZENIE 

WPROWADZENIE 



Partycypacyjny (jednostkowy i / lub 

zbiorowy) proces wytwarzania nowej 

wartości, zarówno materialnej, jak i 

symbolicznej (Galvagno, Dalli 2014) 

Współtworzenie 

rozumiane jest jako 

dobrowolne 

zaangażowanie 

użytkowników 

(ostatecznych odbiorców 

/ beneficjentów / 

obywateli) usług 

publicznych w 

projektowanie, 

zarządzanie, 

dostarczanie i / lub 

ewaluację usług 

publicznych (Osborne i 

in. 2016) 

Ze względu na rolę ostatecznych 

odbiorców w zakresie procesu 

współtworzenia można wyodrębnić trzy 

rodzaje ich zaangażowania:  

 obywatele jako współwykonawcy;  

 obywatele jako współprojektanci; i  

 obywatele jako współinicjatorzy polityki 

publicznej (Voorberg i in. 2013).  

 P.K. Kannan i Ai-Mei Chang definiują 

współtworzenie jako „aktywny, twórczy i 

społeczny proces, oparty na współpracy 

pomiędzy rządami i obywatelami i / lub 

między obywatelami i obywatelami, który jest 

wspierany przez rząd w celu generowania 

wartości dla obywateli poprzez 

innowacyjne usługi  





CZĘŚĆ III 

https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-

work/smart-and-competitive-rural-

areas/smart-villages_en 

https://enrd.ec.europa.eu/leader-

clld/clld-partner-search_en 





























http://foto.reklama.wroc.pl/dolny-slask-

wiatraki/ 

Do dzisiejszych czasów dotrwało na Dolnym Śląsku 28 

wiatraków typu holender. W większości przypadków to ruiny, 

są jednak wyjątki, do których należą wiatraki w Gogołowie 

(gm. Świdnica), Gostkowie (gm. Stare Bogaczowice), 

Żółkiewce (gm. Strzegom), Bożnowicach (gm. Stoszowice) 

oraz Jerzmanowicach (gm. Chojnów). Na terenie Dolnego 

Ślaska znajdziemy ponadto 8 drewnianych koźlaków oraz 1 

paltrak. 

PODSUMOWANIE 



Dolnośląskie pierniki | Świdnica - 

Bardo - Niemcza - Jawor - Łomnica 
W miniony weekend w Łomnicy odbyło się 

Święto Pierników. Impreza odbyła się na leżącym 

naprzeciwko pałacu Łomnickim Folwarku.  



1 
2 

4 
3 

http://eucharist.ec.dor.org/sharing-cake-1940x900_36102/ 

https://www.thebeancast.com/beancast-marketing-podcast-show-archive/beancast-285-sharing-and-cake 

http://slowfooddolnyslask.org/category/produkty/pierniki/ 

https://piernikiwroclawskie.pl/pl/p/Pierniki-z-zurawina/371 

http://papaja.pl/?m=a&id=8620 
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Uniwersytet Wrocławski 

 

 

Dziękuję za uwagę 
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