Convite para se tornar uma vila / aldeia participante
com o apoio da
Preparatory Action on Smart Rural Areas in the 21st Century
SOBRE O PROJETO SMART RURAL
Projeto apoiado pela Comissão Europeia (DG AGRI), com uma duração prevista de 30 meses, cujos objetivos principais
são incentivar vilas e aldeias a desenvolver e implementar estratégias ancoradas na ABORDAGEM SMART VILLAGES, e
tirar conclusões e formular recomendações de forma a garantir bases sólidas para o enquadramento dos apoios a
esta abordagem no âmbito da PAC e da Política de Coesão no próximo período de programação (2021-2027).
O projeto vai proporcionar apoio técnico especializado a 17 vilas/aldeias de toda a Europa. Para além das 5
vilas/aldeias já selecionadas na Irlanda, Finlândia, França, República Checa e Grécia, outras 12 serão selecionadas em
toda a Europa até junho de 2020.

A vila /aldeia é uma candidata ideal se…
ü necessitar de apoio, ideias, inspiração e/ou de orientação especializada para se tornar uma Smart Village;
ü contar com líderes empenhados em desenvolver e implementar uma estratégia ancorada na
abordagem Smart Villages;
ü possuir capacidade para mobilizar capital humano relevante para o desenvolvimento e
implementação da abordagem Smart Villages;
ü estiver disponível para o intercâmbio de conhecimentos e melhores práticas e para a cooperação
com outras aldeias e partes interessadas.

E, ainda que não constitua condição prévia, se...
ü possuir condições técnicas básicas, incluindo conectividade de banda larga ou infraestruturas relevantes para o projeto
(p.e., espaços comunitários);
ü possuir algumas ideias iniciais, projetos emblemáticos ou planos de atividades que o projeto possa desenvolver.

Se considera que a sua vila/aldeia está preparada para desencadear uma abordagem Smart Village, então
apresente a sua candidatura até 11 de maio de 2020 para ser uma das aldeias participantes do projeto
Smart Rural!

O que é necessário para a candidatura?
Preencher um formulário simples descrevendo:

O que o projeto oferece às vilas / aldeias participantes?
Se a sua vila /aldeia for selecionada, pode

ü

as principais características, desafios, ü
recursos e oportunidades da vila / aldeia;

ü

a motivação para se tornar Smart Village;

ü

ü
o apoio necessário e o valor acrescentado
esperado com a participação no projeto.
ü

beneficiar do apoio de especialistas
internacionais
para
desenvolver
e
implementar a abordagem Smart Villages;
visitar outras aldeias para obter inspiração;
participar em intercâmbios e iniciativas de
capacitação técnica com outras aldeias
participantes (Academias Smart Villages);

O formulário de candidatura está
ü obter visibilidade a nível europeu.
disponível em
Mesmo que não seja selecionada, a sua vila/aldeia pode:
https://form.jotformeu.com/E40/smartü ter vantagem se se propuser para visitar as aldeias participantes;
rural-application
ü obter visibilidade através das práticas promovidas;
ü

ter acesso a atualizações regulares sobre os resultados do projeto.

A língua de trabalho é o inglês. Para mais informações, não hesite em contactar smart-rural@e40.eu (coordenação internacional do
projeto) ou magda.porta@gmail.com (perita nacional).
Projeto financiado pela

