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Pieteikums Viedajiem Ciematiem 
Sadarbībā ar “Smart Rural” projektu  

Par ko ir projekts? 

“Smart Rural” ir divus ar pusi gadus garš projekts, kuru atbalsta Eiropas Komisijas (DG AGRI) ar mērķi veicināt 

Viedo Ciematu pieeju un stratēģijas visa Eiropā, kā arī, lai izdarītu secinājumus un lēmumus par turpmāko Viedo 

Ciematu atbalstu KLP (Kopējā lauksaimniecības politika) intervencēs. 

17 ciemati projekta ietvaros varēs saņemt tehnisku atbalstu un konsultācijas projekta laikā. 5 ciemati jau ir 

izraudzīti Īrijā, Francijā, Somijā, Čehijas Republikā un Grieķijā, bet pārējos 12 Viedos Ciematus izraudzīsies līdz 2020. 

gada jūnijam. 

Jūsu ciemats ir ideāls kandidāts dalībai, ja tam 

 Nepieciešams atbalsts, idejas un iedvesma, lai kļūtu par Viedo Ciematu, 

 ir entuziastiski līderi, kas apņēmušies attīstīt un ieviest Viedo Ciematu stratēģiju,  

 ir atbilstoša cilvēkresursu kapacitāte, lai mobilizētu Viedo ciematu veidošanas procesu,  

 noderētu specifiskas ekspertu konsultācijas, lai virzītu uz priekšu ciemata attīstības plānus, 

 ideālā gadījumā ir nepieciešamā tehniskā kapacitāte, t.sk. atbilstošs platjoslas interneta pieslēgums vai atbilstoša 
infrastruktūra (piemēram, telpas sanāksmēm u.c.) – tomēr tas nav priekšnosacījums dalībai, 

 ideālā gadījumā ir uzsākti sagatavošanās darbi – sākotnējās idejas, kopīgi projekti vai bijušas kopīgas aktivitātes, uz kuru 
pamata var tikt uzsākts Viedā Ciemata veidošanas process – tomēr tas nav priekšnosacījums dalībai, 

 ir vēlme piedalīties pieredzes apmaiņā un sadarboties ar citiem ciematiem un to pārstāvjiem.  

Ja jūsu pārstāvētais ciemats ir gatavs un vēlas piedalīties šajā interesantajā Viedo Ciematu ceļojumā, tad 
piesakieties līdz 

2020. gada 5. maijam, lai kļūtu par vienu no dalībniekiem “Smart Rural” projektā! 

Kas jādara, lai pieteiktos? Ko jūs no tā iegūsiet? 

Jums jāaizpilda vienkārša pieteikuma 
forma, paskaidrojot: 

 Galvenos jūsu ciematam raksturīgos 
izaicinājumus, vērtības un 
priekšrocības 

 Motivāciju, lai kļūtu par Viedo 
Ciematu 

 Kādu pievienoto vērtību jūs 
sagaidāt, kļūstot par šī projekta 
dalībnieku un, kāda palīdzība jums 
nepieciešama 

Pieteikuma forma ir pieejama šeit : 
https://form.jotformeu.com/E40/smart-

rural-application ! 

Ja jūsu ciemats tiks izvēlēts, tad: 

 Saņemsiet speciālu eksperta atbalstu stratēģijas 
izstrādāšanai un ieviešanai 

 Varēsiet apmeklēt un gūt pieredzi no apmaiņas ar citiem 
ciematiem 

 Varēsiet piedalīties apmaiņā un kapacitātes celšanas pasākumos kopā ar citiem 
ciematu dalībniekiem Viedo Ciematu Akadēmijas pasākumu ietvaros 

 Iegūt atpazīstamību Eiropas līmeņa diskusijās un apmaiņās 

Ja jūs piesakāties, bet, pat tad, ja jūsu ciemats nav izvēlēts varēsiet: 

 Piedalīties projekta apmaksātās pieredzes apmaiņas 
vizītēs dalībnieku ciematos, ja pieteiksieties šīm 
apmaiņām 

 Iegūt atpazīstamību, piedaloties pieredzes apmaiņās un 
citos pasākumos 

 Regulāri saņemt jaunāko informāciju par projekta rezultātiem  

Projekta darba valoda ir angļu, tāpēc ieteicams pieteikumus sniegt angliski. 
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Ja jums ir papildus jautājumi, lūdzu, sazinieties are mums pa e-pastu: smart-rural@e40.eu 
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