
Dotychczasowa działalność Sieci 
Najciekawszych Wsi – sukcesy, 
osiągnięcia, plany na przyszłość

9 września 2021 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa

i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–

2020”







„Uczymy się od siebie”

Pomysł utworzenia Sieci zrodził się w 

październiku 2012 r. w Prószkowie (woj. 

opolskie) podczas obchodów 15-lecia Odnowy 

Wsi w Polsce. Wówczas zawiązała się grupa 

inicjatywna na czele z ówczesnym Wojewodą 

Opolskim Ryszardem Wilczyńskim (złożona z 

gmin: Czarna Dąbrówka, Dzierżoniów, Gogolin, 

Gniewino, Popielów i Strumień).











30.09-02.10.2020 r.  

„Na drodze do 
odkryć – start Sieci
Najciekawszych
Wsi”



Projekt pn. „Na drodze do odkryć – start Sieci
Najciekawszych Wsi”

Wartość projektu: 64 076,66 zł 

• Kwota dofinansowania: 58 025,29 zł 

• Wkład własny osobowy: 3 450,00 zł 

• Wkład własny pieniężny: 2 601,37 zł

Partnerzy projektu: 

• Stowarzyszenie Polska 

Sieć Odnowy i Rozwoju 

Wsi 

• Gminny Ośrodek Kultury, 

Promocji, Informacji 

Turystycznej i Biblioteka 

Publiczna w Istebnej

• Gmina Gogolin

• Gmina Dzierżoniów 

Działania:
• Konferencja 

• Warsztaty

• Wizyta studyjna 



Warsztaty „Od wyróżnika do 
opowieści, czyli jak w pełni
wykorzystać potencjał wsi?”

Liczba uczestników: 88 



Wyjazd studyjny na terenie gminy
Istebna

Liczba uczestników: 94 



Konferencja inaugurująca start 
Sieci Najciekawszych Wsi

Liczba uczestników: 108



➢ 10 miejscowości SNW
z certyfikatem 

• Gniewino (gmina Gniewino) 
• Goworów (gmina Międzylesie) 
• Istebna (gmina Istebna)
• Jemielnica (gmina Jemielnica) 
• Kamień Śląski (gmina Gogolin) 
• Łącko (gmina Postomino)
• Stare Siołkowice (gmina Popielów) 
• Swołowo (gmina Słupsk)
• Zalipie (gmina Olesno)
• Złoty Potok (gmina Janów)

➢ 4 miejscowości przed 
certyfikacją

• Antonin (gmina Przygodzice) 
• Dobków (gmina Świerzawa)
• Domachowo (gmina Krobia) 
• Wambierzyce (gmina Radków) 



Konkurs „Miejsce Ciekawe”

Konferencja „Najciekawsze i SMART” – Sieć Najciekawszych Wsi i nowoczesne technologie 

➢ 5 pierwszych Miejsc 
Ciekawych

1. Centrum Pasterskie w Koniakowie (gmina 

Istebna)                                 

2. Soplicowo Filmowe w Cichowie (gmina 

Krzywiń)                     

2. Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej 

(gmina Bieliny)                       

3. Zagroda Inicjatyw Twórczych w Swołowie 

(gmina Słupsk)                        

3. GOEOPARK Owadów – Brzezinki (gmina 
Sławno)

➢ 21 przyznanych Miejsc Ciekawych
➢ 4 wnioski w opracowaniu
➢ Otwarty etap zgłoszeń: 

od 9 września 2021 r. 



21 Miejsc Ciekawych



21 Miejsc Ciekawych

14 certyfikowanych 
miejscowości 





Działania i plany 



Aplikacja turystyczna 
„Najciekawsze na wsi”



Produkt turystyczny Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi 



Aplikacja turystyczna „Najciekawsze na wsi”

Turystyka wiejska z 3 sfer:

➢ miejscowości Sieci 
Najciekawszych Wsi 

➢ Miejsca Ciekawe 
➢ obiekty turystyczne 

z obszaru gmin 
członkowskich PSORW  





Strony i portale internetowe

strony internetowe:
➢ psorw.pl

➢ siecnajciekawszychwsi.pl

➢ najciekawszenawsi.pl 

(w realizacji)



Strony i portale internetowe

portale społecznościowe:
➢ www.facebook.com/PSORW
➢ www.facebook.com/SiecNajciekawszychWsi
➢ www.facebook.com/najciekawszenawsi (w 

budowie)

➢ Instagram: najciekawsze.na.wsi oraz 

siec.najciekawszych.wsi (w budowie)  

http://www.facebook.com/PSORW
http://www.facebook.com/SiecNajciekawszychWsi
http://www.facebook.com/najciekawszenawsi


Strony i portale internetowe

Planowane zmiany:  

➢ przebudowa strony SNW
w zakładkach poszczególnych 
miejscowości

➢ zmiana treści zakładek 
„oferta” i „o sieci”

➢ dodanie zakładki „Miejsce 
Ciekawe” 

➢ wzajemna promocja na 
wszystkich dostępnych 
portalach 



Strony i portale internetowe

Nowy portal – „Najciekawsze 
na wsi”   

➢ obiekty turystyczne 
z obszaru gmin członkowskich 
PSORW (wyszukiwarka z 
możliwością wyboru lokalizacji 
i rodzaju atrakcji, tagi) 

➢ wzajemna promocja na 
wszystkich dostępnych 
portalach 



Materiały drukowane 

Foldery w formacie A4 
składane do DL
dla 14 miejscowości 



Wzajemna 
promocja 

Wspólne działania i wzajemna 
promocja jako droga do rozwoju 
turystyki wiejskiej 



Wzajemna 
promocja 





Materiały drukowane 



Wspólne wydarzenia – wdrożenie inicjatywy „targów SNW” organizowanych 
w ramach Festiwalu Tożsamości i Kultury Wsi Odnowionej



Dodatkowe plany/założenia:

• propozycja opracowania wycieczek 
szkolnych, półkolonii, które zwiększą 
rozpoznawalność miejscowości SNW 
w kraju 



• propozycje uczestników sieci odnośnie dalszej 
promocji i współpracy



Dodatkowe plany/założenia:

• propozycja pozyskiwania środków zewnętrznych na 
realizację partnerskich projektów promujących sieć

• współpraca z krajowymi i regionalnymi 
organizacjami zajmującymi się turystyką

• działania związane z uczestnictwem PSORW w ARGE 






