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I. WSTĘP
„ Miarą wszystkiego jest człowiek ”
To idea odnosząca się do projektowania budynków, maszyn, urządzeń, przedmiotów
codziennego użytku ma także zastosowanie do przepisów, ustaw, rozporządzeń, programów
zmian otoczenia i standardów życia obywateli. Wszystko od przysłowiowego garnka i krzesła po
stanowione prawo jest tworzone przez ludzi i dla ludzi. Dlatego mając na uwadze nowe
programy wsparcia dla terenów wiejskich musimy w centrum zainteresowania stawiać człowieka
z jego życiowymi potrzebami, aspiracjami, duchem czasów w którym żyje, postępem
społecznym i technologicznym. Wnikając ze zrozumieniem, empatią i kreatywnym myśleniem
w różnorodne sfery życia mieszkańców terenów wiejskich dajemy możliwość skutecznego
wpływania odgórnymi działaniami na zmiany ich jakości egzystencji, motywowania do inicjatywy
i rozwoju, współdziałania w ramach bliższej i dalszej społeczności, zgodnie z uwarunkowaniami
środowiska naturalnego.

II. POMYSŁY NA ROZWÓJ GMIN WIEJSKICH - SERIA 1.
ZADANIA URZĘDÓW I INSTYTUCJI WOJEWÓDZKICH
Tworząc pomysły na nowe działania dla obszarów wiejskich trzeba zastanowić się nad
najważniejszymi funkcjami urzędów i instytucji wojewódzkich, których główne kierunki to:
1. Bycie pokorną siłą wskazującą i kierunkującą inicjatywą mieszkańców województwa.
Animowanie działań w formie rzeczowych podpowiedzi gdzie inicjatywa realizacji ma być
ukierunkowana oddolnie i wzmacniana zachętami, edukacją, przygotowaną wiedzą, wnioskami,
wizją, planami, procedurami i systemami finansowymi.
2. Bycie namacalnym fizycznym, finansowym, szybkim w działaniu i organizacji wsparciem
mieszkańców w sytuacjach ekstremalnych i kryzysowych.
3. „ Bycie na pierwszej linii ” - częsty i niespodziewany kontakt, wizyty władz urzędów i instytucji
województwa jako część codziennej praktyki zarządzania – zapoznawanie się z tematami
bieżącymi, planowanymi i problemowymi na miejscu u źródła.
4. Bycie pomysłodawcą, organizatorem produkcji „Śląskich Produktów i Ofert” – czyli walorów
gospodarczych, kulturalnych, turystycznych, sportowych, rozrywkowych, … opakowanych
i omarkowanych z przeznaczeniem zaspakajania potrzeb klientów wewnętrznych –
mieszkańców województwa śląskiego, województw ościennych, pozostałych rejonów kraju,
klientów z EU i z innych stron globu.

STUDIUM INNOWACYJNE - Zestaw pomysłów na rozwój gmin wiejskich w województwie śląskim. Strona nr: 3

5. Bycie koordynatorem sprzedaży, wizerunku, promocji, reklamy i marek dla „Śląskich
Produktów i Ofert ” – wszystko to w celu tworzenia dobrobytu mieszkańców województwa
i generowania środków finansowych jako siły sprawczej dla działań urzędów i instytucji
wojewódzkich utrwalających dokonane zmiany za pomocą funduszy EU i rozwijających
je dalej w perspektywie lat 2020 – 2030 z zasobów własnych i krajowych.

ZAKŁADANE KORZYŚCI DLA TERENÓW WIEJSKICH WYNIKAJĄCE Z DZIAŁANIA
URZĘDÓW I INSTYTUCJI WOJEWÓDZKICH:
- inicjowanie głównych impulsów utrzymujących i podnoszących standard życia – szkolenia,
aktywizacja, motywowanie do zmian, kreowanie miejsc pracy
- napływ fachowej wiedzy pomagającej w bieżącym realizowaniu projektów i planów
- czasowe użyczanie wiedzy, kompetencji i bezpośredniego zaangażowania zespołów
zadaniowych w miejscu realizacji nowych działań
- pomoc w wielotematycznym i docelowym opracowaniu planów i projektów inwestycji
wspartych obsługą formalną i prawną
- dostarczanie nowych technologii, wyników badań w formie dostosowanej do wdrożenia na
terenach wiejskich – obniżanie kosztów, dbałość o środowisko naturalne, wydajność
i efektywność
- animowanie środowiska inwestorów prywatnych i publicznych dla realizacji kluczowych
inwestycji w infrastrukturę i nadających nowe funkcje terenom wiejskim
- odgórna kultura ucząca zarządzających terenami wiejskim o priorytetowym traktowaniu,
tworzeniu, uzupełnianiu i kierowaniu się w decyzjach codziennych i strategicznych Lokalnymi
Strategiami Rozwoju – nic nie dzieje się przypadkowo wszystko jest częścią większej
przemyślanej całości
- i na koniec decydująca siła sprawcza w/w działań i udogodnień – uruchamiane na realizację
szeregu projektów i inwestycji środków finansowych – wojewódzkich, z budżetu państwa,
fundusze EU, z działań PPP, kredytów itp.

II. POMYSŁY - SERIA 1.
001. TWORZENIE FUNDUSZY
W nadchodzących latach realizacji przedsięwzięć w oparciu o kolejną pulę funduszy EU
powinno się rozpocząć planowe wzmacnianie już istniejących funduszy oraz tworzenie nowych
modeli przepływu i akumulacji środków w celu budowania podwalin dla nowych własnych
wojewódzkich zasobów finansowych. To zapobiegliwe tworzenie mechanizmów i gromadzenie
środków finansowych pozwoli na strategiczne działania instytucji i urzędów wojewódzkich na
terenach wiejskich już bez wsparcia EU.
Przykłady organizacji funduszy:
- Intensyfikowanie udziału kapitałowego instytucji i urzędów wojewódzkich w przedsięwzięciach
inwestycyjnych generujących stałe strumienie gotówki do przyszłego zasilania własnych
programów na terenach wiejskich – autostrady, dystrybucja mediów, ośrodki targowe, parkingi,
nieruchomości – wynajem, zrestrukturyzowane przedsiębiorstwa transportowe – kolej,
tramwaje, autobusy … itp.
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- Łączenie funduszy wojewódzkich z ofertami liderów rynku ubezpieczeniowego w celu
stworzenia buforów bezpieczeństwa na wypadek potrzeb dużych i szybkich inwestycji,
działań pomocowych związanych ze zdarzeniami ekstremalnymi – klęski żywiołowe, skażenia,
pożary, susze, powodzie, itp. Dążenie do ideału „ ubezpieczenia całego województwa „ od
zdarzeń niszczących jego dorobek i zasoby.
- Porządek i budowanie nowego port folio marek wojewódzkich dla wyrobów, nagród,
certyfikatów, spartakiad, rajdów, imprez kulturalnych, rozrywkowych, itp. - komercyjne
zastosowanie aktualnych i nowych marek pozwoli generować dodatkowe wpływy do funduszy
zasilających inwestycje na terenach wiejskich.
- Emisje obligacji zadaniowych i ogólnych jako długoterminowa lokata kapitału dla dużego
biznesu z województwa i reszty kraju – docelowe finansowanie działań inwestycyjnych, przy
których występuje rozłożony w czasie zwrot środków - oświetlenie LED , energooszczędne
pojazdy gminne, instalacje grzewcze, termomodernizacje - inwestycje w budynki urzędowe
lub szkolne, tak by część kosztów utrzymania ( oszczędności ) przeznaczane były na spłaty
zobowiązań – gromadzenie środków na zasilanie finansowe kolejnych inwestycji.
- Długoterminowe kredyty, obligacje organizowane na rynkach międzynarodowych – środki
ukierunkowane na kredytowanie inwestycji o długim czasie zwrotu, ale generujących pobór
opłat lub wymierne oszczędności liczone jako raty spłat.
Kierunki kredytowania:
- reorganizacja zabudowy na terenach wiejskich
- inwestycje w infrastrukturę wsi animującą lokalne i zewnętrzne działalności gospodarcze
- zbilansowane inwestycje w instalacje do pozyskiwania energii odnawialnych – przestawianie
pojedynczych lub całych grup odbiorców na ekologiczne zasilanie.

002. UPRASZCZANIE ZAWIŁOŚCI PRAWNYCH I FORMALNYCH
Zasoby instytucji i urzędów wojewódzkich z racji swoich kompetencji i posiadanej władzy mogą
stworzyć wokół terenów wiejskich Strefy Uproszczonych Procedur. Czyli strefy formalnoprawnej, w której załatwianie spraw zarządów wsi w tzw. Centrum województwa byłoby
uproszczone, wymiernie przyspieszone. Pozwoli to zarządom wsi na:
- pełne zrozumienie i ogarnięcie całości tematów – szybkie, rzeczowe poruszanie się po
ważnych zagadnieniach
- przyspieszenie formalności niwelujące fizyczne ograniczenia i odległości
- pozwoli mieszkańcom i pracownikom zarządów wsi zająć się ważnymi tematami mocno
odmiennymi od miejskich
- zwiększenie wydajności pracy przez realizowanie większej ilości prac.
Pozostała część formalno-prawna wynikająca z ustaw i przepisów będzie się działa jako część
realizowanych prac, jakby poza zainteresowanymi, by nie obciążać fizycznie, czasowo
i mentalnie. Sprzyjać temu będą:
- oprogramowanie do optymalizacji procesów pracy
- technologie cyfrowego obiegu dokumentów
- system cyfrowego podpisu
- urządzenia mobilne.
Idea Strefy Uproszczonych Procedur wskazuje, iż każdy następny nowy program działań
skierowany na tereny wiejskie powinien być zoptymalizowany pod kątem szybkości realizacji
część formalnej do niezbędnego minimum po stronie mieszkańców i pracownikom zarządów
wsi. To nowe rozdanie z relacjach urzędowych, będzie zachęcać do działania, motywować do
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zmian i aktywnego interesowanie się i korzystania z nowych propozycji.

To otwieranie nowych pokładów ludzkiej energii i aktywności, które są aktualnie uśpione
i niedostępne społecznie. Czym dalej pójdzie proces upraszczania, tym więcej zostanie
wyzwolonej aktywności i inicjatywy sięgając nawet po sfery ludzi i całych wsi na peryferiach,
stojących w stanie wykluczenia społecznego, socjalnego i technologicznego.
Wiedząc jak duże ta koncepcja generuje nakłady pracy w Centrum należy przyjąć rozpoczęcie
prac nad pojedynczymi wybranymi tematami i dążyć do maksymalnego skracani ich ścieżek
załatwiania. Z każdym następnym rozpracowanym tematem będzie się powiększać Strefa
Uproszczonych Procedur, co przyniesie obustronną poprawę relacji, zrozumienie, efektywność
i satysfakcję z pracy.
Przykład na kierunek prac w ramach Strefy Uproszczonych Procedur - coroczna optymalizacja
- skracanie czasu załatwienia o 20 % rocznie, aż do maksymalnej automatyzacji procesów
urzędniczych. Skutkować to będzie ukierunkowaniem pracy ludzi na tematy niestandardowe
i kierowaniem tyko ważnych spraw do fizycznego rozpatrzenia i decyzji przez urzędników.

003. PODNOSZENIE KULTURY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I SPORÓW
Stworzenie stałego miejsca do szkoleń na tematy związane z rozpoznawaniem problemów i ich
rozwiązywaniem, technikami mediacji i negocjacji, mentoringu, przemawiania, prezentacji,
organizacji zebrań – wszystko to w celu polepszenia komunikacji międzyludzkiej na terenach
wiejskich i ułatwienie pracy lokalnym samorządom, instytucjom społecznym. Umiejętności
pokonania lokalnych blokad w postaci sporów, waśni, niezrozumienia, sprzeciwów, buntów, źle
pojętego „lokalnego patriotyzmu ( waśni mieszkańców z różnych terenów ), jest szansą na
odblokowanie potencjału tkwiącego w ludziach i zasobach terenu – to ukierunkowanie działania
ze stania w miejscu na marsz ku nowym inicjatywom i zmianom.
Ważnym elementem szkoleń powinno być skupienie uwagi na zażegnywaniu problemów w
zarodku i nie doprowadzania do długotrwałych sporów sądowych, które w wielu przypadkach
palą przysłowiowe mosty i spowalniają procesy zmian na terenach wiejskich.
Dodatkowym wsparciem byłoby tworzenie Zespołów Prawnego Odblokowania Potencjału ZPOP terenów wiejskich. Grupy robocze ZPOP prawników o różnych specjalnościach realizują
audyty kolejnych miejscowości i sprawdzają ich sytuację prawną w celu namierzenia
i rozwiązania kluczowych blokad prawnych. Wsparcie ZPOP odciąży mieszkańców i wywoła
presję na rozwiązanie problemów oraz odblokuje nowe możliwości zmian i rozwoju.

004. KULTURA PRACY NA WSI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU
W gestii urzędów i instytucji wojewódzkich jest wdrażanie kultury pracy ze strategią, nad
strategią, myślenia o strategii i rozwijania strategii. Nadanie rangi temu dokumentowi unaoczni
jego wagę jako jedyny wyznacznik rozmów, współpracy, pozyskania pomocy, dotacji, inwestycji i
wsparcia dla danej miejscowości – strategia - rzecz bezcenna.
Zaleca się kontynuowanie tworzenia strategii w miejscowościach w systemie LEADER oraz
budowanie procedury oddolnego wzbogacenie jej przez cykliczne kwartalne lub półroczne
spotkania z mieszkańcami, nad jej optymalizacją i korektami. Spotkania dotyczące strategii
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powinny być ustalane w ramach już organizowanych spotkań w danej miejscowości – spotkania
rodziców w szkołach, spotkania organizacji religijnych, spotkania z okazji imprez i uroczystości.
Kultura pracy ze Strategią wymaga odgórnego wdrożenia jeszcze jednego mechanizmu –
zorganizowania społecznych stanowisk tzw. Strażników Lokalnej Strategi Rozwoju – czyli osób
odchodzących z pracy urzędowej przez wygaśnięcie mandatów wyborczych.
Ci Strażnicy Strategii mają na celu doglądanie losów i kierunku jaki nadają Strategii nowe
władze – chodzi tu o konstruktywne wskazywanie niebezpieczeństw przypadkowego
schodzenia z kursu, co może przyczyniać się do marnotrawienia wysiłków minionych ekip
rządzących, pracy ludzi i zainwestowanych środków.
By utrwalić i wzmocnić pozycję Strażników potrzebne będą organizowane dla nich cykliczne
szkolenia i spotkania robocze.

005. MOTYWOWANIE DO ZMIAN
Organizowanie dla mieszkańców miejscowości o spowolnionym rozwoju Wyjazdów
Motywacyjnych – łączących zwiedzanie inspirujących miejsc firm, instytucji - firmy
rzemieślnicze, usługowe, handlowe, przetwórcze, agroturystyka, itp. z elementem rozrywki oraz
z blokiem szkoleń – ocena zasobów, ocena predyspozycji, umiejętności, talentów, hobby,
techniki motywacji, pracy w grupie. Wyjazdy jednodniowe z intensywnym i różnorodnym
programem. To sposób na fizyczne inspirowanie przez wyrwanie ludzi z ich miejsc, układów,
w których tkwią i skonfrontowanie ich z rwącym nurtem otaczających zmian oraz szeregiem
możliwości i szans na rozwój – patrz - wyższą jakość życia.

006. RYWALIZACJA UTRZYMUJE ZAANGAŻOWANIE
Należy utrzymać i nadal intensywnie rozwijać szeroki front organizowanych imprez
angażujących mieszkańców terenów wiejskich w różnorodną rywalizację. Organizacja
wszelkiego rodzaju konkursów, spartakiad, plebiscytów, zjazdów, dni kultury, itp., pozwala na
promocję aktywności, inicjatyw mieszkańców, promocję talentów poszczególnych osób i
różnych organizacji społecznych. Podczas imprez powinny być promowane idee ekologi,
energooszczędności i otwartości na zmiany. Najważniejszym elementem wsparcia przez
instytucje i urzędy wojewódzkie tego rodzaju aktywności poza finansowaniem samej fizycznej
organizacji imprez i cennych nagród ( dla konkretnych zwyciężających osób ale też
dla samej miejscowości ich pochodzenia jako doposażenie jej infrastruktury ) jest wypracowanie
i realizowanie całościowej strategii kontynuowania imprez na wyższych szczeblach. Chodzi tu
o to, by imprezy, którym patronują instytucje i urzędy wojewódzkie miały swoją kontynuacje na
szczeblu między wojewódzkim, wybrane z nich na szczeblu krajowym, kolejne z nich na
szczeblu EU a te najbardziej prestiżowe na poziomie globalnym.
Dopiero taka konstrukcja wymusza oddolną motywację i ciąg inicjatyw, który utrwala najlepsze
imprezy przez fakt, iż nadają sens do wzmożonego wysiłku, potrzeby specjalizacji, wzbudzają
prestiż i chęć rywalizacji oraz zyskania nowych szans na rozwój i pozyskanie środków
finansowych.
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007. DELEGOWANIE KOMPETENCJI Z „CENTRUM”
To dodatkowy impuls do rozwoju dla gmin wiejskich graniczących z innymi województwami oraz
tych na krańcach południowych graniczących z Czechami i Słowacją.
Gminy Graniczne mogą dostać od urzędów i instytucji wojewódzkich część kompetencji i zadań
do reprezentowania województwa śląskiego wobec otoczenia krajowego i państw ościennych.
To przede wszystkim pełnienie roli wymiany informacji, organizowania imprez, spotkań, bycie
miejscem do targów, pokazów oraz inwestycji biznesowych ze szczególnymi preferencjami dla
partnerów za granicy województwa. W wielu przypadkach będzie to dodatkowe wzmocnienie
już rozpoczętych działań rozwojowych – jednak nadanie im rangi przeniesienia zadań
z poziomu województwa będzie dodatkowo tworzyć sprzyjające warunki rozwoju.

008. EKOLOGICZNA EDUKACJA
Wzorem ekologicznych zachowań i inwestycji powinny być budynki gminne, urzędy, szkoły
i instytucje. By przekonywać do ekologicznego myślenia budynki gminne powinny być
naocznym przykładem inwestycji ekologicznych i ekonomicznych przez sam fakt ich wykonania
ale także przez akcje informacyjną prowadzoną na każdym z budynków.
Wybrane budynki powinny być wyposażone w tablice edukacyjne, na których w formie
wyświetlaczy cyfrowych prezentowana jest praca np. instalacji c.o. , podawane są wielkości
zużycia mediów, oszczędności w przeliczeniu na jednostki i kwoty pieniędzy.
Ta prosta forma edukacji mieszkańców z łatwymi do odczytania danymi, będzie zaczynem
do myślenia nowymi kategoriami o zużyciu mediów i ekologii.

009. WSPARCIE HISTORYCZNE
Serwowanie wsparcia gminom wiejskim w temacie Historycznych Raportów o ich terenach,
dziedzictwie kulturowym, wydarzeniach historycznych, itp. Grupy zadaniowe działające
z poziomu dostępu do wojewódzkich kontaktów i zasobów wiedzy z archiwów mogą
zgromadzić duże zasoby wiedzy, które będzie docelowo wykorzystane w działaniach
promocyjnych terenów wiejskich. Raporty Historyczne powinny być wzbogacone o materiały
zdjęciowe, szkice, ryciny, mapy z uregulowanymi prawami autorskimi, zgodą do swobodnej
publikacji i modyfikacji w materiałach promocyjnych i informacji turystycznej.
Posiadanie w gminie fachowych materiałów z wiedzą historyczną umożliwia rzeczowe opisanie
historii i i aktualnej sytuacji danej miejscowości, motywuje do kreatywnego przetworzenia treści
historycznych na elementy promocji i oferty turystyczne. Raporty Historyczne otwierają drzwi do
wielu dziedzin nowego poznania terenów wiejskich - od strony architektury, zwyczajów,
pomników historii, itp. stając się zaczątkiem np. niepowtarzalnych tras turystycznych
i oryginalnych wyrobów lokalnego rękodzieła.

010. EDUKACJA MŁODZIEŻY MIAST
Wdrażanie do programu szkół w dużych aglomeracjach województwa śląskiego programowych
wycieczek ukierunkowanych na zwiedzanie terenów wiejskich.
Program ma na celu edukację społeczną uczącą zrozumienia różnic społecznych i kulturowych
unaocznienia różnych standardów społecznych i socjalnych oraz zaznajomienie młodych ludzi
z historią, folklorem i bogactwem różnych form aktywności na terenach wiejskich.
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Ważnym elementem w programach wycieczek jest poznawanie pracy i technologi produkcji
żywności – co będzie dawało młodzieży pogląd na mechanizmy rynkowe (skąd biorą się na
półkach sklepowych produkty typu mleko, chleb, masło, itp. Tej formie aktywnej edukacji sprzyja
rozwijana intensywnie w minionych latach za pomocą funduszy EU baza turystyczna,
wypoczynkowa, edukacyjna oraz kulinarna w miejscowościach wiejskich. Wycieczki edukacyjne
powinny być jednodniowe z intensywnym i różnorodnym programem.

011. ZBIORCZE ZAKUPY – KOMPETENCJE I OBNIŻENIE KOSZTÓW
Stworzenie Centrum Użyteczności Systemów Informatycznych pozwalające na ocenę
techniczną formalną, prawną, związaną z bezpieczeństwem informacji, licencjonowaniem,
zgodnością formatów danych, pakietami szkoleniowymi i użytecznością w długiej perspektywie.
Pozwoli to rekomendować zarządom terenów wiejskich sprawdzonych rozwiązań oprogramowanie i komputerowy sprzęt biurowy: stacjonarny, mobilny oraz sieciowy. Da to dwa
wymierne efekty – pierwszy obniżający koszty zakupów, serwisu i szkoleń, drugi - pozwoli
utrzymując kompatybilność sprzętu i oprogramowania zyskując gwarancję szerokiego dostępu
do różnorodnych danych. Dostęp do uporządkowanych, bezpiecznych i umożliwiających dalszą
obróbkę danych to przepustka do wykorzystania szansy ich wszechstronnej analizy
i wnioskowania. Pozwoli to wydajnie optymalizować zarządzanie w całym województwie – to
wykorzystanie najnowszego trendu w ewolucji sieciowych systemów informatycznych zwanego
Big Data.
Poza tematyką sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego, księgowego, szeregu
ewidencji w postaci baz danych warto poszerzyć działanie CUSI o:
- zakupy usług sieciowych - domeny, hostingi, obsługa pozycjonowania serwisów miejscowości
- zakupy usług cyfrowych GIS, zakupy specjalistycznych map satelitarnych z usługami
oznaczania danych branżowych - turystyka, rolnictwo, gospodarka wodna, zanieczyszczenia,
akustyka
- tworzenie map trójwymiarowych z elementami rozszerzonej rzeczywistości o danym terenie
do celów turystycznych i promocyjnych
- inwestycje we "flotę" bezzałogowych robotów latających z kamerami i możliwością
montowania szeregu czujników i urządzeń nagrywających do celów monitorowania i audytu
wybranych miejsc i terenów.
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III. POMYSŁY NA ROZWÓJ GMIN WIEJSKICH – SERIA 2
By wdrażać nowe pomysły na zmiany warto wpisać się w cykl aktywność przejawianej na
terenach wiejskich – to naturalny rytm wymuszony przez naturę a polegający na działaniach
edukacyjnych w zimie i wczesną wiosną, w okresie wiosny i lata intensyfikować realizację
fizyczną nowych zamierzeń a czas jesieni przeznaczyć na oceny, podsumowania, nagrody
i rozrywkę.

PODZIAŁ TEMATYCZNY:
WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ
ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZATRUDNIENIA POZAROLNICZEGO
TRANSPORT OSÓB
ZDROWIE MIESZKAŃCÓW
EDUKACJA SPOŁECZNA
EDUKACJA MŁODZIEŻY
INFORMATYZACJA WSI
ANIMOWANIE SPOŁECZNOŚCI
NOWA ORGANIZACJA FUNKCJONOWANIA WSI
OSOBY STARSZE
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III. POMYSŁY - SERIA 2.
WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ
012. PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE
Stworzenie na terenach wiejskich fizycznych możliwości dla mniejszych rolników nawiązania
rynkowych relacji z klientami i stanie się dostawcą przetworzonych wyrobów o wyższej marży
i możliwości generowania zysków. Wymaga to stworzenia warunków na opracowanie: modeli
działania, standardów jakości i higieny, marek towarowych, opakowań, form rozliczeń
i księgowania sprzedaży oraz ostatecznie powoływania i uruchomienia Punktów Przetwórczych
- PP. Fizyczne budynki PP stawiane byłyby w aktywnych rolniczo miejscowościach wiejskich (
idea konstrukcji budynków POMYSŁ 036 ). PP o kwalifikowanych standardach higienicznych
pozwalałyby na tworzenie małych i średnich przetworzonych partii produktów na rynek
zaopatrzenia spożywczego. PP będą miały na wzór Inkubatorów Cyfrowych ( POMYSŁ 029 )
czasowe wsparcie biznesowe. Przerabianym surowcem w PP byłyby warzywa, owoce, zboża.
Zakres przetwórstwa wymaga zakupu szeregu maszyn, które byłyby dobierane pod kątem ich
prostoty działania i wszechstronności zastosowań. Kluczową ideą PP jest możliwość
korzystania z ich zasobów przez różne osoby i podmioty wynajmujące.
Głównym odbiorcą wyprodukowanych wyrobów będą targowiska i sklepy spożywcze
w odległości zapewniającej opłacalność działań. Ilość, jakość, standard samego surowca jak i
formy przetwórstwa będą mogły plasować produkty wyżej i tym samym umożliwiać poszerzanie
bazy klientów – mniejsze sieci handlowe, hotele, restauracje, firmy cateringowe, sklepy
zoologiczne, itp.
Działanie PP ma na celu rozwinięcie bardzo małych inicjatyw gospodarczych do poziomu
umożliwiającego samodzielne utrzymanie się na rynku i inwestowanie w rozwój. Uruchomienie
PP wymaga zadziałania długoterminowych wojewódzkich funduszy inwestycyjnych.
Przykłady działań przetwórczych, które można stosować w PP:
- sortowanie jakościowe i pakowanie warzyw i owoców w opakowania siatkowe
- sortowanie jakościowe, obieranie, szatkowanie, pakowanie mieszanek warzywnych na zupy
- liofilizacja warzyw i owoców
- suszenie owoców
- suszenie warzyw na mieszanki przyprawowe
- kiszenie ogórków, kapusty
- solankowanie warzyw jako dodatki smakowe do potraw
- karmy zbożowe dla zwierząt
- inne techniki przetwórstwa wymagające innowacyjnego podejścia do tworzenia nowych
produktów z zadanych surowców rolniczych.

013. WSPARCIE DYSTRYBUCJI MIKROGOSPODARSTW
Organizowanie nowych, przebudowa istniejących targowisk w małych, średnich i dużych
miastach województwa śląskiego. Szczególny nacisk powinien być kładziony na spełnienie
potrzeb i wymogów higienicznych związanych ze sprzedażą nie przetworzonych płodów
rolnych, produktów przetwórstwa rolno-spożywczego, produktów z przydomowych hodowli,
plantacji, sadów. Ważnym dodatkiem będzie opracowanie regulaminów targowisk i rozpoczęcie
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prac prawnych zmierzających do uproszczenia wymogów handlu produktami rolnymi na
targowiskach.
Z punktu widzenia mieszkańców terenów wiejskich – zwłaszcza mikro gospodarstw rolnych,
gęsta sieć targowisk jest szansą na płatne zajęcie i dodatkowe dochody dla rodzin. W już tak
konkurencyjnej gospodarce rynkowej w naszym kraju nie jest możliwe niskonakładowe wejście
w jakąkolwiek działalność gospodarczą - gdyż standardy biznesowe i progi wejścia zostały
ustawione bardzo wysoko. Wsparcie dystrybucji przez organizację nowej formy sieci targowisk
pozwoli wielu rodzinom wejść na ścieżkę wzrostu i rozwoju.
Przykłady ofert jakie mogą rozwijać mieszkańcy wsi na targowiskach:
- wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego
- warzywa, owoce
- przetwory – warzywa i owoce, alkohole - nalewki
- wytwory rzemiosła
- wytwory rękodzieła
- wyroby kulinarne pakowane z przeznaczeniem do gotowania i pieczenia - bezmięsne
- koncentraty zaczynów do zup.

014. EDUKACJA ZAWODOWA ROLNIKÓW
Program wspierania edukacji zawodowej rolników – przykłady działań pomocowych:
I. Baza zakupionych i licencjonowanych szkoleń – wyjazdowych i sieciowych – w formie
e-lerningu. Szkolenia na tematy nowych technologi rolniczych, różnorodnych upraw,
kompleksowe przyspieszone kursy na tytuł technika rolnika pozwalające uzyskać po ich
zakończeniu dodatkowe preferencje w pozyskaniu środków na inwestycje.
II. Portal internetowy – „ Nauka dla Rolnika – źródłem innowacji „
Zbiorcza baza wyników badań, odkryć omówiona prostym językiem i posegregowana
tematycznie mająca na celu inspirowanie do podnoszenia konkurencyjności działalność
rolniczej,
- dostęp do wyników badań uczelni i instytutów badawczych związanych z rolnictwem,
hodowlą roślin i zwierząt, środkami ochrony roślin, itp.
- kontakt do uczelni, instytutów.
III. Realizacja programów badawczych, których wyniki będą stosowane w praktyce w
gospodarstwach rolnych w województwie śląskim dla podniesienia ich konkurencyjności.
Kierunki prac badawczych:
- zbudowanie wokół upraw zarobkowych dodatkowych ekosystemów symbiozy i piramid
żywieniowych – drapieżnik – ofiara w celu ekologicznego rozwiązania problemów szkodników
i chorób oraz zaniechania stosowania środków ochrony roślin – uprawy ekologiczne,
- techniki podniesienia energooszczędności gospodarstw rolnych – system certyfikatów,
- programy inwestycji w zmniejszenie wydzielania CO2 w gospodarstwach rolnych – system
certyfikatów,
- wdrażanie przemysłowych systemów utrzymania ruchu do zastosowań rolniczych –
utrzymanie sprawności i niezawodności maszyn rolniczych,
- certyfikowane systemy BHP w gospodarstwach rolnych,
- techniki zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych – optymalizacja wyboru
ubezpieczeń,
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- tworzenie „ ekosystemów „ w ramach wielobranżowych gospodarstwach rolnych – wysoki
pozom energooszczędności, wydajności pracy, plonów, redukcje kosztów, itp. przez
ekonomiczne zaplanowanie fizycznych przepływów i praktycznego wykorzystania surowców,
półproduktów, pasz, odpadów, miejsca obróbki, składowania, zużytych mediów i czasu pracy,
- sprawdzone naukowo i ekonomicznie przepisy zarządzania areałem, systemy siewu i zbiorów,
rekultywacji, nawożenia, płodozmianu, radzenia sobie z wodami gruntowymi i opadowymi,
- optymalizacja finansowa w prawnym dysponowaniu majątkiem gospodarstwa rolnego – studia
różnorodnych przypadków – praktyczne przykłady z omówieniem, wyliczeniami finansowymi
i podatkowymi.
Wyniki badań z przykładu III będą włączone do zasobów działań I i II lub jako bonus do ich
działań wspierających rolników z województwa śląskiego.

015. NAPRAWA ZIEMI
Ziemia na terenach wiejskich zaangażowanych w działalność rolniczą jest bezcennym
kapitałem, jednak fakt, iż przez całe dziesięciolecia na terenie dzisiejszego województwa
śląskiego rozwijał się intensywnie przemysł oraz nieekologiczne rolnictwo zostały
zdegradowane duże areały ziemi. Swoista niska jakość gleb a przede wszystkim ich
zdegradowana część zamyka drogę rozwoju wielu terenom wiejskim i uniemożliwia podjęcie
pracy zarobkowej w rolnictwie.
Pomocą może okazać się wojewódzki program Naprawy Ziemi nakierowany na ekonomiczną
regenerację terenów a z nimi pośrednio poprawę jakości wód rzek i jezior. Program Naprawa
Ziemi powinien być etapowy i dawać priorytet wykorzystania ziemi na cele rolnicze przed innym
jej zastosowaniami.
I Etap – Organizacja grup badawczych i wykonanie diagnozy jakości gleb i wód – prace na
materiałach z już wykonanych prac badawczych oraz wykonanie aktualizacji i nowych badań.
II Etap – Opracowanie technologi regeneracji, oczyszczania, wzbogacania gleb nadając im
nowe funkcje i wyższą jakość co będzie się przekładało na szeroki wybór upraw.
Wykonanie wyliczeń finansowych nakładów regeneracyjnych na 1 ha gruntu w danym terenie.
Wytypowanie terenów do regeneracji.
Poza wskazaniami dotyczącymi tematów stricte rolniczych wnioski z Etapu II mogą przyczynić
się do rzeczowej oceny możliwości rozwoju miejscowości, korekty miejscowych planów
zagospodarowania i Lokalnej Strategi Rozwoju. Jest to łączenie oceny rolniczego wykorzystania
terenów, ich faktycznego stanu, możliwości regeneracji, nowych szans wynikającymi ze zmian
funkcji terenów.
III ETAP – Organizacja technicznego wykonania nasadzeń roślin specjalnych – regeneracyjnych
i organizacji dostaw materiałów i surowców do Naprawy Ziemi w postaci nawozów, minerałów,
kompostów pozyskanych z firm zajmujących się zbieraniem śmieci w miastach, osuszonych
i oczyszczonych odpadów z oczyszczalni ścieków, torfów i odpadów leśnych, odpadów
z tartaków, mułów z pogłębiania rzek i jezior, odpadów z zakładów przetwórstwa rolnospożywczego pochodzenia roślinnego itp.
IV ETAP - Harmonogram zakończenia procesu regeneracji i przekazania gruntów
do wykorzystania rolniczego. Realizacja prac regeneracyjnych. Prace badawcze kontrolujące
zmiany parametrów gleb.
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016. SYSTEMY WYKORZYSTANIA ROLNICZY MASZYN I URZĄDZEŃ
Opracowanie modeli organizacyjnych przeciwdziałającym niedoborom maszyn i urządzeń przez
mikro gospodarstwa rolne. Podstawą systemu powinny być Magazyny Techniczne – MT czyli
miejsca gromadzenia maszyn i urządzeń, które w ramach porozumienia przekazują ich
właściciele zyskując możliwość korzystania z innych których nie posiadają. Daje to możliwość
zwiększenia wydajności i efektywności prac rolniczych przywracając im jeszcze bardziej
zyskowny charakter. Każda maszyna jest wyceniana oraz posiada kalkulację ceny
roboczogodziny, tak by każdy wynajmujący wiedział, ile ma zapłacić do budżetu MT. Budynki
MT wykonane w idei systemu – POMYSŁ 036 mając zaplecze pozwalające na naprawy,
remonty i przeglądy będą miejscem profesjonalnej obsługi technicznej co przyczyni się do
długiego i ekonomicznego użytkowania wspólnie powierzonych sobie przez gospodarzy
narzędzi pracy. Fakt dłuższego działania MT i samodzielnego ich doposażania przez
uczestników w podręczny warsztat, urządzenia techniczne jest dobry pretekstem do odgórnego
nagradzania inicjatywy – zakupy dodatkowego wyposażenia BHP - np. przyłbice spawalnicze,
rusztowania i podest do pracy na wysokości przy remontach maszyn itp.

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZATRUDNIENIA POZAROLNICZEGO
017. PRACOWNICY Z TERENÓW WIEJSKICH
Programy bonusowe dla firm miejskich – zatrudniających pracowników z wytypowanych
terenów wiejskich. Programy mają wszechstronnie otoczyć swoim nadzorem relacje
pracowników i pracodawców z firm miejskich uzależniając wysokości bonusów dla tych drugich
od:
- zatrudnienia pracowników na stanowiska fizyczne lub umysłowe
- zatrudnienia połączonego z szkoleniami nowych umiejętności zawodowych, komputerowych,
miękkich, certyfikowanych, językowych, itp.
- zatrudnienia dające kontakt z najnowszą techniką i formami organizacji pracy
Przykłady bonusów dla pracodawców:
- obniżone płatności na szkolenia instytucji i urzędów wojewódzkich oraz organów skarbowych
i kontroli – PIH, PIP, UDT, ZUS
- obniżenie stawek za podatki gruntowe
- dodatkowe pakiety szkoleniowe dla zatrudnianych pracowników
- inne preferencje będące w gestii instytucji i urzędów wojewódzkich.

018. INWESTYCJE FIRM ZEWNĘTRZNYCH
W miejscowościach o dużej potrzebie zmian i potencjale rynku pracy tworzone są Centra
Efektywności - CE. Są to budynki i tereny przeznaczone na miejsca inwestowania firm z miast,
innych rejonów kraju i UE. Jest to tworzenie podstawowej infrastruktury pozwalającej firmom
przy minimalnych kosztach, zatrudniając ludzi testować rynki, tworzyć magazyny operacyjne,
testować zdalne realizowanie produkcji i ich części. Tworzy to w dobie dynamicznej konkurencji
globalnej szane na czasowe zatrudnienia ludzi co może doprowadzić do znalezienia
optymalnych zestawień miejsca i potrzeb firm owocujące długotrwałym zaangażowaniem,
inwestycjami w CE lub w oddzielne zasoby – budynki, wyposażenie, miejsca pracy na terenie
gmin wiejskich. Budynki CE wykonane w idei systemu – POMYSŁ 036 pozwalają przez swoją
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infrastrukturę na różnorodne aranżacje i wykorzystanie, możliwości instalacji maszyn i urządzeń
dając daleko idącą swobodę i elastyczność.
Ma to wpływać na wydatne przyspieszenie decyzji i zachęcać firmy do współpracy.
Rozwój tej oferty wymaga w swojej finałowej fazie profesjonalnej formy reklamy do biznesu (
spółki z o.o. produkcyjne i dystrybutorzy specjalistycznych produktów dla wielu branż ) na
pierwszym etapie o zasięgu województwa śląskiego a następnie obejmującej kolejne rejony
kraju.

019. USŁUGI I PRODUKCJA WEWNĘTRZNA NA TERENIE WSI
Wypracowanie systemu, który tworzy na terenie wsi „przestrzeń” możliwości, pozwalających
zaspokoić bodaj część potrzeb na produkty i usługi. System ma uruchamiać rzecz
najważniejszą – inicjatywę wśród kolejnych mieszkańców. Pierwszym etapem jest bazodanowa
Lokalna Ewidencja Umiejętności – LEU – czyli ewidencja zasobów, kompetencji i możliwości
usługowych i wytwórczych pojedynczych osób i firm na terenie danej wsi. Bycie w LEU to
swego rodzaju deklaracja możliwości wykonywania określonych usług, prac i wytwórczości
na rzecz innych mieszkańców. Formą rozliczeń jest forma pieniężna lub system rozliczeń czasu.
Każda praca jest wyceniana pieniężnie dla osób nie będących w LEU i w formie czasu do
odpracowania w swojej specjalności dla osób z LEU. Wydanie katalogu LEU dla wszystkich
rodzin na terenie wsi uruchamia system do życia. Ważną sprawą jest by instytucje i urzędy
wojewódzkie jako koordynatorzy systemu rozpracowali temat czytelnych, prostych rozliczeń
podatkowych dla uczestników LEU.
System LEU to swoisty inkubator inicjatyw, z którego mogą wykluć się poważniejsze inicjatywy
działalności gospodarczych, które nie wykluczają z uczestniczenia w nim. To system do którego
mogą przystąpić wszyscy umiejący cokolwiek użytecznego dla innych.
System LEU motywuje do rozwijania go przez tworzenie aliansów ofertowych pomiędzy firmami
co może przyczyniać się do zwiększenia ich konkurencyjności, siły finansowej i oszczędności
kosztów.
Szczególną pomocą w systemie LEU powinno się otoczyć firmy i osoby wychodzące ze swoją
ofertą poz teren wsi – czyli „eksportujących efekty swoich działań i umiejętności – to pisklęta
prawdziwych orłów.

020. TRANSPORT OSÓB
Budowanie mikro systemów transportowych pozwalających załatwiać swoje sprawy na terenie
wsi i gminy oraz dotrzeć do większych węzłów komunikacyjnych.
LSTO - Lokalny System Transportu Osób to wyzwanie organizacyjne i logistyczne a także
informatyczne, gdyż cały system zarządzany jest przez oprogramowanie sieciowe.
System pozwala mieszkańcom terenów wiejskich pozyskać informacje o możliwym transporcie
zgłaszając swoje zapotrzebowanie i czekając na chętnego przewoźnika, który je zrealizuje
lub dostosowując się do zamieszczonych propozycji przewoźników i ich czasów jazdy.
Każde zlecenie pasażera jak i deklaracja świadczenia usługi transportowej ma swój czas
ważności by nie blokować pasażerów oraz by przewoźnicy wykorzystywali swoje wolne moce
przerobowe. Będzie możliwe zgłaszanie potrzeb specjalnych np. dojazd pod wskazany adres,
i poczekanie ustalony czas, itp. System będzie określał czasy dojazdu i ich optymalny przebieg
a to wszystko w formie krótkich komunikatów SMS. Preferowanie będą stali przewoźnicy i
sprawdzeni – słowni pasażerowie.
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System będzie otwarty na różne typy przewoźników:
- lokalne osoby prywatne
- firmy lokalne i okoliczne posiadające samochody
- lokalni i okoliczni taksówkarze
- lokalne i okoliczne firmy transportowe z licencją transportu osób
- park autobusowy GIMBUS poza czasem transportu dzieci z i do szkoły
- puste przebiegi liniowych autobusów PKS
Wsparciem dla LSTO będą preferencyjne linie kredytowe dla mieszkańców terenów wiejskich
na zakup celowy – rowerów, skuterów, motocykli, mini pojazdów elektrycznych i spalinowych.

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WSI
021. MEDYCZNE PLATFORMY KONSULTACYJNE
Tworzenie w sieci internet autoryzowanych baz wiedzy na tematy medyczne wraz z materiałem
zdjęciowym dla szybkiej oceny, weryfikacji objawów oraz jako materiał edukacji dla młodzieży
i dorosłych na temat chorób, schodzeń, urazów i wypadków. Poinformowany mieszkaniec – to
szybki i rzeczowy kontakt z służbami zdrowia, służbami ratunkowymi oraz wyższa świadomość
na tematy zdrowia własnego i członków rodziny – profilaktyka i nieodkładanie wizyt lekarskich,
nie bagatelizowanie sygnałów zdrowotnych, np. u dzieci i osób starszych. Bazy wiedzy mogą
być w wersji do pobrania na urządzenia mobilne.
Bazy wiedzy byłyby uzupełnieniem działającego całodobowo centrum informacji telefonicznej –
pediatra, informacje ratownicze, psycholog, seksuolog, problemy alkoholowe, problemy z
zażywaniem narkotyków, itp.

022. ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WSI
Wsparcie wojewódzkie dla lokalnych ( z terenów wiejskich ) i zewnętrznych ( firmy z woj,
śląskiego ) inicjatyw biznesu z branży medycznej mających na celu wypracowanie i wdrożenie
do praktyki nowych modeli organizowania mobilnych usług medycznych – mobilne gabinety
lekarskie, apteki, salony kosmetyki i odnowy biologicznej, itp.
Wraz z animowaniem spotkań i grup roboczych w tej materii należy zorganizować preferencyjne
linie kredytowe – np. na zakup i wyposażenie aut dostawczych ( furgony ) przerobionych na
mobilne gabinety wraz z wyposażeniem – meble, sprzęt medyczny, niezależne media, itp.
Rozwój usług medycznych na terenach wiejskich to nowa nisza rynkowa i kolejny kierunek
rozwoju standardowych i specjalistycznych usług medycznych.
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EDUKACJA SPOŁECZNA
Idea dla działań Public Relations – kierowanych w różnej formie i przez różne media na tereny
wiejskie „ Do zmiany na lepsze nie ogranicza ani miejsce, ani czas, ani wiek człowieka ”
023. EFEKTYWNE DOTARCIE DO MIESZKAŃCÓW TERENÓW WIEJSKICH
Analiza mechanizmów komunikacyjnych na terenach wiejskich skłania do wniosku, iż dotarcie
do mieszkańców z nowymi ideami, planami, programami i propozycjami wiedzie przez
wykorzystanie do tego celu sprawdzonych i wypracowanych latami kanałów komunikacji –
aktywność organizacji lokalnych typu OSP, KGW, organizacje religijne, święta rolnicze, lokalne
i religijne. Dodawanie nowych form rodzi szum, rozbija wypracowane już formy kontaktów,
kreuje niechęć i niską frekwencje zrażając na wstępie do tematów które miały być poruszane.

024. INTEGRACJA SPOŁECZNA – NOWI MIESZKAŃCY
Wypracowanie procedur na podstawie doświadczeń gmin, wiedzy specjalistów
od socjologii i psychologii społecznej w przyjmowaniu nowych członków do społeczności –
nowych mieszkańców. Szybka asymilacja i wdrożenie w standardy lokalne – część
zapoznawcza, oprowadzenie po terenie, poznanie ludzi i zwyczajów, problemów lokalnych
oraz oferta obustronnej pomocy i współpracy.
Wypracowanie odgórnych standardów w tym temacie pozwoli na koordynacje wymiany
doświadczeń i informacji na ten temat między gminami by stworzyć przewodnik dla nowych
mieszkańców pt. „ Nowi mieszkańcy – nasi nowi sąsiedzi ”.
Ważne jest by od strony planów zagospodarowania terenu nie tworzyć enklaw - starzy – nowi
mieszkańcy - takie układy mocno utrudniają procesy integracyjne wśród społeczności.
Przykłady wsparcia dla nowych mieszkańców:
- wybór działek w różnej lokalizacji
- pomoc w pracach urzędowych – zgody budowlanej, uzbrojenie terenu w media itp
- propozycje pomocy podczas budowy – polecane firm, osób do pomocy
- spotkanie integracyjne z mieszkańcami
- preferencje dla osób wnoszących nowe umiejętności i usługi do społeczności
Działania PR w mediach – łączenie treści o procedurach integracji społecznej na wsi z nowymi
mieszkańcami oraz jasne artykułowanie, że bycie mieszkańcem wsi to w dzisiejszych czasach
spełnienie pewnych wymogów – wzmożone zaangażowanie w sprawy życia na co dzień
dotyczące nie tylko rodziny i sąsiadów ale i całej społeczności, zaangażowanie się we wspólne
działania, pomoc, wsparcie, współpracę, trudności techniczne, bliskość natury i jej sił.
To wszystko trzeba brać pod uwagę wybierając nową drogę życia – mieszkanie na terenach
wiejskich - „Tereny wiejskie – miejsce do życia dla wytrwałych i odważnych ”.
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EDUKACJA MŁODZIEŻY
025. EDUKACJA PONAD GIMNAZJALNA
Sama infrastruktura edukacyjna terenów wiejskich w wielu przypadkach z góry przesądza o
możliwościach życiowego startu i możliwych drogach edukacji – sprzyja to chęci do migracji
rodzin, małej elastyczności wykształcenia nieadekwatnej do zmiennych potrzeb rynku pracy
oraz niechęci do osiedlania się na terenach wiejskich zwłaszcza w ich części peryferyjnej
województwa śląskiego. Szkolnictwo ze swoją infrastrukturą i zapleczem osobowym nie
przeniesie się na tereny wiejskie – trzeba dostarczyć do miejsc z rozwiniętymi rynkami
edukacyjnymi nowych uczniów. Należy powołać instytucję Hoteli Uczniowskich – czyli miejsc
w dużych miastach województwa śląskiego z dużą bazą różnorodnych typów szkół ponad
gimnazjalnych – licea ogólnokształcące, licea zawodowe, technika, itp. pozwalających na
cotygodniowy kilkudniowy pobyt młodzieży eliminujący dojazdy do szkół z terenów wiejskich.
Hotele Uczniowskie poza bezpiecznym miejscem samych kwater miały by zapewniony nadzór
edukacyjny i całodobową opiekę, tak by eliminować potencjalne patologie i niebezpieczeństwa.
Dodatkowo Hotele Uczniowskie powinny dysponować budżetem na zapewnienie uczniom
różnorodnej rozrywki kulturalnej – kino, teatr, imprezy kulturalne.
Zakontraktowany dowóz uczniów odbywał by się na początku i na końcu tygodnia.
Wsparcie finansowe dla programu mogą objąć częściowo firmy, które będą z wyprzedzeniem
czasowym ( kontrakt ) inwestować w edukację przyszłych pracowników technicznych, środki
od rodzin uczniów, uruchomiony system stypendiów i wojewódzkich funduszy zadaniowych –
edukacyjnych.

INFORMATYZACJA WSI
026. INFORMATYZACJA MIESZKAŃCÓW
Terminal Usługowy - ziszczenie marzeń wizjonerów globalnych rynków komputerowych „
komputery pod strzechy ” – miejska jakość usług urzędowych, komunalnych, medycznych,
handlowych … dostępna na terenach wiejskich.
Końcowa faza wdrożenia Terminali Usługowych sprowadzać się będzie do szkoleń
informatycznych dorosłych mieszkańców wsi z podstawy obsługi, działania sprzętu
komputerowego i sieci – na zakończone szkoleń uczestnicy otrzymują ( wypożyczenie )
1 urządzenie komputerowe – Terminal Usługowy – tablet dotykowy 10 calowy dla jednej
rodziny. Przeznaczeniem urządzenia jest pomoc w załatwianiu spraw życia codziennego na
terenach wiejskich – ma ono zmniejszać dystans fizyczny – odległości oraz dystans
technologiczny do mieszkańców miast. To narzędzie przeznaczone do korzystania dla całej
rodziny, która go posiada - nie jest to jednak urządzenie do rozrywki i zabawy.
Terminal Usługowy jest częścią większej całości:
- samo urządzenie jest wykonane w wersji specjalnie wytrzymałej z prostym systemem
ładowania z sieci 230 V oraz w przez wymienne akumulatory / baterie AAA
- ma możliwość podłączenia karty telefonicznej SIM i być dodatkowo prostym urządzeniem
telefonicznym – telefony i wiadomości SMS oraz połączenia transmisji danych
z skonfigurowanymi usługami sieciowymi
- na tablecie zainstalowane jest specjalne oprogramowanie dedykowane usługom sieciowym
- korzystanie z usług e-urzędu
- zamawiania transportu osobowego
- zamawianie usług kurierskich i pocztowych
- mobilnych konsultacji i usług medycznych
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- usługi geolokacji dla podniesienia bezpieczeństwa dzieci i osób starszych
- zakupy w wybranych sklepach gwarantujących jakość dostaw na tereny wiejskie
- w sieci istnieje portal z możliwością pobrania wybranych pozycji oprogramowania z zakresu
użytkowego, narzędziowego i szkoleniowego.

027. EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
Animowanie prac nad Sieciową Platformami Edukacji Zdalnej - SPEZ. Objęcie wojewódzkim
programem aliansowym najlepsze firmy informatyczne, wybrane uczelnie, szkoły, centra
szkoleniowe mającym na celu opracowanie certyfikowanych szkoleń, kursów i tradycyjnej
edukacji w formie e-lerningu – czyli edukacji zdalnej przez sieć internet. Oferta edukacyjna
powinna zawierać możliwość uzupełnienia wykształcenia do poziomu matury, uzyskanie tytułu
technika różnych pożądanych na rynku specjalności i dodatkowo kury językowe. Docelowo
platforma powinna zawierać wybrane kursy edukacyjne dla studiów licencjacki i magisterskich.
Z chwilą uruchomienia, SPEZ powinna być włączona do użytku na Terminalach Usługowych
u mieszkańców terenów wiejskich oraz intensywnie promowana w formie np. dodatków
prasowych w lokalnej prasie wydawanej na terenach wiejskich.

028. E- URZĘDY NA TERENACH WIEJSKICH
Rozwinięcie usług urzędowych zdalnych i mobilnych dające możliwość powołania rotacyjnego
stanowiska Urzędnika Mobilnego, który z Mobilnym Terminalem Urzędniczym może w terenie
świadczyć usługi informacyjne, oraz rozpoczynać procedury załatwiania wielu spraw
mieszkańców. Mobilny Terminal Urzędniczy - to tablet 12-calowy z zasobami dokumentów,
prezentacją kolejnych etapów załatwiania poszczególnych spraw. Opcjonalnie wyposażenie
Urzędnika Mobilnego może być wzbogacone o mobilną czarno-białą drukarkę laserową A4.

029. WSPARCIE DLA BIZNESU
Utworzenie Inkubatora Cyfrowego – IC z pakietem usług dla nowo powstających firm na
terenach wiejskich - obsługa księgowa, kadrowa i biurowa, oprogramowanie do prowadzenia
firmy handlowej, usługowej lub produkcyjnej – telefon, fax, e-mail, strona www, odbiór
korespondencji listowej. Usługa wsparcia IC byłaby czasowo bezpłatna od 1 roku do 3 lat
a następnie stopniowo płatna aż do normalnych stawek rynkowych. Dodatkowe preferencje w
dostępie do usług IC będą mieli przedsiębiorcy bez stażu, działający w branży wytwórstwa
rzemieślniczego, przetwórstwa rolniczego.

030. EDUKACJA INFORMATYCZNA MŁODZIEŻY
Zmotywowanie dużych przedsiębiorstw w woj. śląskim koordynowanym programem Wsparcia
Informatycznej Edukacji Młodzieży - WIEM. Polega on na darowiznach zamortyzowanego
sprzętu komputerowego dla celów edukacyjnych. Będzie to fizyczne wsparcie szkolnych
pracowni komputerowych lub niezależnych kół zainteresowań prowadzonych przez powołane
osoby przez sieć w formie szkoleń e-lerningowych. Głównym kierunkiem programu jest
zmotywowanie młodzieży do nabycia umiejętności programowania komputerowego w stopniu
przewyższającym standardowe programy szkolnictwa.
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Program zakłada danie pewnej twórczej swobody działania w ramach kół zainteresowań, ma
motywować do samo nauki jako formy rozwijania swoich zainteresowań i pasji bez presji
edukacyjnej. Zwieńczeniem programu jest system kilku poziomowych konkursów z nagrodami
podnoszącymi profesjonalny warsztat programisty – najnowsze komputery, oprogramowanie –
języki programowania z licencją komercyjną, finansowanie szkoleń informatycznych.
Dodatkowo ważną wytyczną programu WIEM jest idea pracowania na terenach wiejskich.
Dla weteranów szkoleń, konkursów powinny być przewidziane granty na otwieranie działalności
informatycznej w formie zdalnej pracy sieciowej z zamieszkaniem na terenach wiejskich.

ANIMOWANIE SPOŁECZNOŚCI

031. DECYDOWANIE OBYWATELSKIE
By wymagać lub oczekiwać zaangażowania trzeba dać narzędzia i procedury do wyrażania
faktycznych opinii, stawiania ocen i podejmowania decyzji wpływających na zarządzanie.
Nigdzie tak dobitnie tego nie widać i nigdzie indziej jak na terenach wiejskich można ten proces
dodatkowo zintensyfikować. Bliskość władzy i stosunkowo niewielka liczba mieszkańców
sprzyja przepływowi informacji.
Należy stworzyć twórcze miejsce ( przy wsparciu instytucji i urzędów wojewódzkich ) badania,
testowania i opracowania uwarunkowań prawnych, proceduralnych dla systemu bezpośredniej
realizacji głosowań. Chodzi tu z jednej strony o poszerzenie form wyrażania opinii przez
mieszkańców jak i poszerzenia zakresu decyzji urzędowych, w których można stosować różne
formy głosowań jawnych i tajnych wraz z wyrażaniem na gorąco opinii i uwag. Głosowania –
wyrażanie opinii mieszkańców ma być realizowane przez wykorzystanie mobilnych urządzeń
elektronicznych oraz terminali stacjonarnych w urzędach dla osób bez urządzeń mobilnych.
To tworzenie nowej kultury demokracji lokalnej – szybkiego prezentowania i oceniania
propozycji, wypowiadania swojego zdania w różnorodnej formie plebiscytów, referendów,
głosowaniach oraz przez uczestniczenie w szeregu badaniach ankietowych. Nowy styl
współdecydowania w miejscowościach wiejskich pozwala na szybkie rozwiązywanie
problemów, ocenę, weryfikacje planów i zamierzeń. Fakt rozwinięcia technologii i procedur
na tereny wiejskie pozwoli w przyszłości przenieść je do coraz większych miast i metropolii
aktywizując obywateli do faktycznego uczestniczenia w decydowaniu o rozwoju swoich miast.

032. WIEDZA WYZWALA POTENCJAŁ DO ZMIAN
Zebranie w dużych ośrodkach miejskich bazy specjalistów z różnych dziedzin życia
społecznego: kultury, sztuki, techniki, religii, itp. chcących aktywnie prezentować bliskie swojej
profesji dziedziny w formie szkoleń i prelekcji. Standardem w prezentacji treści muszą być w
dużej mierze elementy audiowizualne, dynamiczna forma omówienia treści oraz umiejętności
przekazania wiedzy w sposób maksymalnie prosty i inspirujący. Część techniczna w postaci
miejsc spotkań oraz infrastruktury potrzebnej do prezentacji jest już zapewniona szeregiem
dotychczasowych inwestycji w wyposażenie lokalnych szkół, domów kultury i instytucji.
Ważnym jest by czas i miejsce spotkań wpisać w program organizowanych już imprez na
terenach wiejskich co ułatwi promocję i odzew w postaci frekwencji na spotkaniach.
Dla utrwalenia treści spotkań powinny być zamieszczone streszczenia ich w formie dodatków
do prasy lokalnej.
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033. MĘSKA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
Jest to nisza częściowo zagospodarowana a po części o dużym potencjale rozwoju
i wyzwoleniu nowych sił inicjatywy, zmian na terenach wiejskich.
Jest to nie tyle przeciwwaga lecz mając za wzór działanie i organizację Koła Gospodyń
Wiejskich chęć lepszego zorganizowania życia męskiej części społeczności wiejskiej.
W aktualnych czasach jest promowanych wiele sprzecznych wzorców męskości, zachowania
mężczyzn, ich roli, zadań, aspiracji że nowe wskazanie w tej materii jest ze wszech miar
potrzebne. Wymaga to jednak wypracowania nowych standardów organizacji męskiego
środowiska i nadania mu kierunków rozwoju.
Na pewno jednym z elementów programowych będzie element edukacyjny dla mężczyzn, który
będzie poruszał sprawy zawodowe, społeczne, szkolenia praktyczne, wyjazdy edukacyjne,
tematy zdrowia, relacji rodzinnych, partnerskich, światopoglądowych, itp.
Nazwa nowej organizacji dla mężczyzn może być oczywista – Koło Gospodarzy Wiejskich jednak to droga na skróty. Temat nazwy jak i całościowe zajęcie się tematem wymaga
wielotematycznego przepracowania, by stworzyć nową organizację bazującą na oddolnej
inicjatywie na miarę aktualnych i przyszłych zmian społecznych i kulturowych.

NOWA ORGANIZACJA FUNKCJONOWANIA WSI
034. SYSTEM OPTYMALIZACJI TERENÓW WIEJSKICH - SOTW
„ Gotowi na nowe wyzwania i nowe czasy ”
To wielopoziomowy program przebudowy wsi w celu optymalizacji kosztów i podniesienia
jakości życia. To zawalczenie o to by miejscowości wiejskie zyskały nowy niepodobny do innych
impuls energii i przestrzeni życiowej, rekreacyjnej, rolniczej, biznesowej z dodatkowymi
rezerwami dla nowych pokoleń i wyzwań przyszłości.
Kierunki działań w ramach SOTW:
- opracowanie nowej formy mieszkalnictwa na Wsi – Habitaty Sąsiedzkie *
- opracowanie nowych form zabudowy rolniczej – magazyny, hale, obory, garaże,
warsztaty ,… itp. - Budynki Klastrowe *
- opracowanie nowych modeli działalności rolniczej
- ocena jakości gleb i gospodarki wodnej na terenie wsi
- analiza SWOT terenu i mieszkańców – badania ankietowe
- Opracowanie Wstępnej Strategii miejscowości
- propozycje optymalnych działalności rolniczych – zasiewy, obsadzenia, sady, hodowle
- propozycje optymalnych modeli biznesów rolniczych i innego wykorzystania zasobów
ziemi
- propozycje scalenia gruntów, łącznie z gruntami zalesionymi, rzekami, jeziorami wespół
ze strategią rolniczą, krajobrazową, turystyczną i biznesową
By usprawnić wdrażanie zmian wymagane jest na bazie oddzielnego funduszu wojewódzkiego
lub w ramach aktualnych mechanizmów formalnych umożliwić wszechstronny obrót gruntami
wykup, zawieszenie sprzedaży, zamiany na grunty w innych miejscowościach z puli terenów
Skarbu Państwa. Trzeba dać ludziom swobodę w dysponowaniu i obrocie zasobami gruntów by
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mogli podjąć trudne decyzje rodzinne i ważne dla społeczności wiejskich – pozwoli to nadać
tempo zmianom które zamiast trwać dziesięciolecia będą trwały kilka.
Wtedy decydenci tych zmian będą mogli skorzystać już za swojego życia nowej jakości i
profitów SOTW.

035. HABITATY SĄSIEDZKIE * - HS to zoptymalizowane budownictwo obejmujące etapowe
wznoszenie budynków z coraz bardziej trwałych materiałów w zmiennych konfiguracjach
pomieszczeń zależnie od potrzeb i zamożności mieszkańców. Najważniejszą wytyczną w HS
jest zmniejszenie rozdrobnienia i rozproszenia zabudowy, energooszczędność, obniżenie
kosztów remontów i utrzymania budynków, wyższy poziom życia dotychczasowych
mieszkańców, co będzie zachęcać do pozostania oraz jako walor pozyskania nowych, wysoka
jakość architektury w nawiązaniu do walorów krajobrazowych okolicy. Patrząc całościowo HS
nadaje nowoczesne rozwiązania urbanistyczne każdej wsi na wiele dziesięcioleci rozwoju.
Możliwości modyfikacji zabudowy HS – domy współsąsiedzkie, domy wielorodzinne,
wielopokoleniowe, infrastruktura wsi – mieszkania socjalne, motele, hostele, obiekty
użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, itp.

036. BUDYNKI KLASTROWE * - BK podobnie jak system HS pozwala na stopniowe
i optymalne dostosowanie typu powierzchni do aktualnych potrzeb. Głównym założeniem
stosowania BK jest umiejscawianie ich na danym terenie Wsi w ramach SOTW w grupach
budynków, w których jest prowadzona różnorodna działalność rolnicza – bliskość pozwala
na wyższą jakość pracy, stosowaną kulturę techniczną, wydajność i kontrolę kosztów, fachową
kadrę oraz niskie koszt przemieszczenia odpadów, surowców, półproduktów, które mogą być
zagospodarowywane w ramach aktualnych lub nowych działalności rolniczych lub biznesowych.

OSOBY STARSZE
037. OSOBY STARSZE – NALEŻNY SZACUNEK I OPIEKA
Stworzenie na bazie urzędów i instytucji wojewódzkich oraz branżowych fundacji grupy
zadaniowej koordynującej opiekę nad osobami starszymi.
Osoby wśród rodzin
A. szkolenia rodzin ( dorośli i dzieci ) o opiece nad seniorami
B. system telefonicznego wsparcia specjalistów od geriatrii, zbiorcze internetowe bazy danych
C. wsparcie zakupowe wyposażenia domów w potrzebne wyposażenie dla życia i obsługi osób
starszych z zapewnieniem im możliwie najdalej idącej swobody, niezależności i intymności
D. fachowe i szybkie kierowanie spraw do oceny lekarzy, opiniowania fachowców od
rehabilitacji i sposobów finansowania oraz wypożyczenia
E. system kontrolnych wizyt lekarzy rodzinnych
Osoby samotne
- społeczny system opieki „ nowa Babcia – nowy Dziadek „ – wzięcie pod opiekę osoby starszej
przy wsparciu socjalnym – finansowym – dysponowania bonami ( system obrotu zamiennymi
środkami płatniczymi ) z emerytur osoby starszej na opłacenie kosztów utrzymania
- szkolenia rodzin – dorośli i dzieci
- pozostałe działania jak wyżej B – E
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Tworzenie miejsc na lokalne mieszkania dla osób starszych w ramach Systemu Optymalizacji
Terenów Wiejskich. Ważną cechą będzie tu możliwość umiejscowienia mieszkania blisko
aktywnych mieszkańców i przeniesienia wyposażenia pomieszczeń do nowego mieszkania,
w ramach szybkiej integracji i akceptacji zmian.

038. OSOBY STARSZE SKARBNICĄ ŻYCIOWEJ WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ
Powołanie instytucji w ramach np. Radia Katowice lub łącznie wszystkich rozgłośni radiowych
i telewizyjnych w woj śląskim, „Alamanach Śląski” czyli skarbnicę nagrań wspomnień,
opowiadań, bajek, legend, historii, wniosków, mądrości życiowej, morałów, śpiewów, muzyki, …
itp. „Alamanach Śląski” powinien być rozwijany o materiały zdjęciowe osób, przedmiotów,
skany starych fotografii, materiały video, skany dokumentów, … .
„Alamanach Śląski” to skarbiec wiedzy życiowej naszych seniorów, który ma służyć jako
materiał edukacyjny, badawczy i twórczy do działań rozwojowych mieszkańców Śląska.
Komercyjne wykorzystanie w celach tworzenia ofert turystycznych będzie generowało środki
potrzebne kontynuowania działalności.
Realizacja zadań Almanachu Śląskiego powinna być przedmiotem zajęć uczniów z szeregu
szeregu szkół i uczelni w naszym województwie.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY I TECHNIKI W PRACY:
Powyższa lista propozycji powstała na bazie wykorzystania autorskich metod kreowania
pomysłów i analizy materiałów na temat wykorzystania różnorodnych form pomocowych ze
środków funduszy EU w latach 2007-2013 przez urzędy wójtów, urzędy gmin i organizacje
społeczne z terenów wiejskich województwa śląskiego.
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IV. WIZJA TERENÓW WIEJSKICH W 2030 ROKU
By wzmocnić myślenie w dniu dzisiejszym o rozwoju sytuacji za 15 lat warto nadać nowe nazwy
stary pojęciom zwłaszcza, że będą one podlegać dynamicznym zmianom i w 2030 roku będą
zupełnie inne niż te które znamy obecnie.
Postępujące zmiany jakości infrastruktury, intensywny przebieg urbanizacji i wykorzystania
terenów z nadaniem im nowych funkcji a przede wszystkim migracji ludzi spowoduje, że
dzisiejsze tereny wiejskie – jutro będą inne i tą inność należy zawrzeć w ich nowej nazwie:
wiasto. Dużą część aktualnych terenów wiejskich przyległych do większych miast zostanie
z nimi zintegrowania w postaci ich dzielnic natomiast pozostała część będzie wiastem. To tereny
rolno-rekreacyjno-mieszkaniowe mające szczególne priorytety zarządzania i planowania oparte
na poszanowaniu zasobów naturalnych i symbiotycznego łączenie ich z egzystencją ludzi.
Wiasta – to miejsce do relaksu, wypoczynku i wyciszenia, wyobcowania od technicznej strony
życia w miastach, od wirtualności w pracy i naporu informacji przetwarzanej na co dzień.
Chcąc by aktualne tereny wiejskie i ich przyszła forma w postaci wiast mogła zaistnieć
potrzebne jest wdrożenie Systemu Optymalizacji Terenów Wiejskich. SOTW może
zagwarantować że ich nowa forma wiasto pozwoli na dostatnie życie jego mieszkańców oraz
stanie się dla mieszkańców miast miejscem wytchnienia ciszy, relaksu regenerującego siły
do dalszej wydajnej pracy na co dzień.
W 2030 wiasta będą dysponowały bezcennymi aktywami:
- przestrzenią i harmonią krajobrazu
- ciszą, spokojem, możliwością obcowania z przyrodą
Oto przykłady trwałych zmian na terenach wiast:
- Duże zmiany w organizacji przestrzeni i zasobach terenów pozwoliły aktualnym wiastom
na liczoną w kolejne dziesięciolecia możliwość rozwoju – zadziałanie SOTW – Systemu
Optymalizacji Terenów Wiejskich wraz z zastosowaniem reorganizacji zabudowy wiejskiej
w systemie Habitatów Sąsiedzkich. To duża swoboda i wydajność w realizacji zmiennych
zamierzeń mieszkaniowych ( migracje ), rolniczych, biznesowych i zapotrzebowania
na infrastrukturę.
- Dostęp do mediów w standardzie miejskim z ekologicznym przetworzeniem odpadów.
- Daleko posunięta i postępująca ekologiczna niezależność energetyczna terenów wiast.
- Zazębianie się transportu mikro, mini i makro powodują, że załatwienie spraw w formie bycia
fizycznego w danym miejscu w województwie śląskim z każdego terenu wiasta jest możliwe w
jeden dzień ( wyjazd, kilku godzinne załatwieni sprawy i powrót ) – nie bierzemy pod uwagę
pojazdów prywatnych.
- Dostęp do usług e-urzędów w standardzie metropolii katowickiej.
- Dostęp do edukacji od poziomu przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum w systemie
szkół lokalnych oraz edukacja z poziomu zawodowego, technikum, wielopoziomowych studiów
w systemie studiowania internetowego.
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- Obsługa medyczna zdalna zapewnia pełną diagnostykę, szybki dostęp do leków – logistyka
kurierska, ochrona ratownicza zapewniająca dostęp do szpitali na bazie medycznego lotnictwa
helikopterowego – sieć wojewódzka
- Dostęp do towarów w standardzie miejskim – zakupy internetowe z dostawą kurierską
oraz własne fizyczne wyjazdy zakupowe
- Specjalizacja rolnicza – zatrudnienie w rolnictwie na poziomie 10-15 % ludności
- gospodarstwa profesjonalne 50 ha i większe
- gospodarstwa wyprofilowane 20 ha
- gospodarstwa specjalistyczne 5-15 ha – plantacje ekologiczne
- zagospodarowanie pozostałych gleb na działania regeneracyjne i produkcję biomasy.
- Przykłady kierunków działalności rolniczej:
- rolnictwo wielkopowierzchniowe – żywność i pasze
- szklarniowe – żywność ekologiczna, całoroczne zaopatrzenie, rośliny ozdobne
- energetyczne – gospodarowanie na gorszej jakości glebach – ich naprawa, regeneracja
przez specjalne gatunki roślin energetycznych
- chemiczne – surowce do chemii opartej na surowcach roślinnych
- specjalne – nowe gatunki roślin – nowe gatunki roślin oparte o prace naukowe z zakresu
biotechnologii
- sadownictwo – plantacje roślin z innych stref klimatycznych
- leśnictwo z uprawą runa leśnego
- hodowle zwierząt z innych stref klimatycznych – lamy, strusie, wielbłądy, kozice pozyskiwanie
i przetwarzanie wełny, wyrobów mleczarskich, jaj, itp.
- Dojrzałe lokalne oferty rozrywkowe, kulturalne i artystyczne mają bardzo zróżnicowany zasięg
oddziaływania na klientów - od klienta lokalnego, regionalnego, krajowego
aż po zagranicznych. Różnorodność i wybór imprez, uroczystości, spotkań, w ramach
szerokiej palety ofert od tematów historycznych i religijnych poprzez aktywność sportową
i turystyczną a kończąc na specjalistycznych usługach zdrowotnych, relaksacyjnych
i szkoleniowych.
- Dla najbliższych przyjezdnych gości z województwa śląskiego dużą popularnością cieszą się
takie formy odpoczynku jak:
- aktywne działania nawiązujące do dawnej pracy na wsi – prace w polu, przy przetwarzaniu
zbiorów, wykonywanie potraw, przetworów
- zdobywanie przez szkolenia i praktykę umiejętności dawnych zawodów rzemieślniczych
- uczestnictwo w uroczystościach z zachowaniem odtworzenia szczegółów historycznych
i zwyczajowych – historyczne orszaki, przemarsze dożynkowe, procesje religijne – imprezy
i uroczystości o zmiennej lokalizacji – w różnych wiastach.
- Łatwość stosowania Budynków Klastrowych – owocuje szybkim wejściem i wyjściem
z inwestycji oraz częstym wykorzystaniem biznesowej infrastruktury na terenach wiast
jako część strategii produkcyjnej, kooperacyjnej i handlowej firm z różnych branż
z województwa śląskiego, z kraju i zagranicy. BK to także w wielu sytuacjach jedyna
ale i wystarczająca infrastruktura używana przez firmy działające w wiastach,
gdyż preferencje ekologiczne, ograniczanie kosztów, wygoda w wykorzystaniu i wynajmie
urządzeń różnych właścicieli pozwala elastycznie prowadzić działalność zgodnie z
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zapotrzebowaniem rynku i z minimalizacją kosztów stałych.

V. WNIOSKI KOŃCOWE
Dla wdrożenia Pomysłów wynikających z niniejszego Studium Innowacyjnego należy wykonać
następujące prace:
1. Na bazie Studium Innowacyjnego wybrać interesujące Pomysły, ich połączenia lub wnioski
po analizie Pracy jako kierunki wpisujące się aktualne plany i strategie.
2. Dla każdego z wybranych kierunków uruchomić prace dotyczące opracowania kreacji
technicznych, dodatkowych koncepcji organizacyjnych oraz prace dotyczące pogłębionej
oceny rynkowej społecznej i prawnej - prace uszczegóławiające.
3. Ocena prac uszczegóławiających pozwoli zdiagnozować możliwości fizycznego wdrożenia
wybranych kierunków – ich formy realizacji, potrzebnych zasobów i finansowania.
4. Końcowa ocena finansowa wybranych kierunków działań pozwoli przydzielić fundusze na ich
realizacje, ustalić ramy czasowe wraz z etapami i miernikami wyników.
Należy zaznaczyć, iż przy dzisiejszym intensywnym konkurowaniu o zainteresowanie
i percepcje społeczeństwa wymagane jest oryginalne, proste i zrozumiałe artykułowanie treści
oraz oznakowane w sposób odmienny od aktualnej oferty działań społecznych nowych
projektów. Może zaistnieć potrzeba powołania nowych podmiotów, tworzenia systemu marek
działań społecznych różnicujących poszczególne oferty dla wytypowanych grup ludności.

STUDIUM INNOWACYJNE - Zestaw pomysłów na rozwój gmin wiejskich w województwie śląskim. Strona nr: 26

VI. WSPARCIE DLA ZMIAN NA TERENACH WIEJSKICH
Zakres dodatkowych Prac wspierających Instytucje Wojewódzkie w kreowaniu zmian na
terenach wiejskich:
Bank Pomysłów „Sam – zrobię” - ekologiczne pozyskanie energii, oszczędności mediów
podniesienie bezpieczeństwa w gospodarstwie i domu jako wsparcie rolników dla ich własnych
inicjatyw i umiejętności. Dostęp do Banku Pomysłów powinien mieć wsparcie preferencyjnych
kredytów komercyjnych z wskazaniem na zakup materiałów technicznych, elektronarzędzi,
narzędzi ręcznych.
Studium Innowacyjne – pomysły na zmiany na terenach wiejskich opracowane na podstawie:
- gmin w kraju poza województwem śląskim
- gmin w Unii Europejskiej – nowi członkowie z Europy środkowo-wschodniej
- gmin w Unii Europejskiej – państwa starej dwunastki Unii Europejskiej
- terenów wiejskich z innych stron globu
- badania jakościowego mieszkańców wsi województwa śląskiego
„Jak będzie wyglądała moja wieś za 30 lat ”
Bank Pomysłów na produkty dla terenów wiejskich – oferty turystyczne, wypoczynkowe,
kulinarne, wyroby rzemieślnicze i rękodzieła, działalność biznesowa na terenach wiejskich
na bazie zasobów gospodarstw rolnych. Oferty o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym
i zagranicznym z ukierunkowaniem na tworzenie wyróżników – unikalności dającej przewagę
konkurencyjną na wymagających rynkach turystyki i form spędzania wolnego czasu.
Dostęp do zasobów Banków pomysłów jest narzędziem do nagradzania osób zaangażowanych
w dotychczasowe działania na rzecz swoich miejscowości – inspirowanie do dalszej pracy
wójtów, sołtysów, przedstawicieli organizacji społecznych, liderów społeczności.
To materiał do omówień na szkoleniach i spotkaniach roboczych.
Banki Pomysłów dla rozwiązania konkretnych tematów lub problemów:
- tanie drogi nieutwardzone – dojazd do pól
- utrzymanie zimowe dróg utwardzonych
- zabezpieczenia mieszkańców - grad, deszcze
- przetwórstwo rolno-spożywcze - nowe produkty z zadanych surowców rolniczych
- kierunki programów badawczych, których wyniki będą podnosić konkurencyjność gospodarstw
rolnych województwa śląskiego
- inne wskazane tematy.
Audyt Wzorniczy wyrobów rękodzieła z wybranych wsi – doprowadzenie wytworów do poziomu
estetyki, wykonania, jakości, opakowania, omarkowania, zgodnych ze standardami rynkowymi
z danej dziedziny, tak by działalność i aktywność ludzi z terenów wiejskich mogła nawiązać
kontakt z konkurencyjnymi produktami. Ustalenie kanałów dystrybucji i grup klientów
docelowych na produkty rękodzieła.
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