
Stan działań na rzecz utworzenia SNW (01.07.2015) – informacja dla Prezydium PSORW 
 

I. Działania na rzecz wyłaniania potencjalnych uczestników SNW 

A. Wsie objęte projektami wdrożeniowymi FAPA i regionalnymi  

Ustalono istnienie potencjału uczestnictwa w SNW w 57 miejscowościach 46 (projekt FAPA) + 9 (projekt opolski) 
+ 2 (projekt śląski) = 57 
Cel: Rozpoczęcie fazy opracowania i wdrożenia Planu Działania 

1. Ustalono i zakomunikowano: (Konferencja Raszowa 23 05.2015; Góra Św. Anny 09.06.2015: strona 

www.psorw.odnowawwsi.pl)   

 strukturę Planu Działania i metodologię jego sporządzania w oparciu o raport z oceny i kom 

 zestaw kryteriów obowiązujących uczestnika SNW 

2. Opracowano poradnik (65 + 1000 egz.) Walory miejscowości tworzywem Sieci Najciekawszych Wsi 

B. Wsie nie objęte projektami wdrożeniowymi FAPA i regionalnymi 

Przygotowano  organizacyjnie projekt własny oceny potencjału miejscowości do uczestnictwa w SNW za  
odpłatnością  gminy (6000 zł) 

 zawarto porozumienie PSORW – PTG 

 uzgodniono przeprowadzenie spotkania informacyjnego w dniu 11 09 2015 w Łodzi (Urząd Miejski) 
działania w trakcie:  

 pismo do potencjalnych uczestników z zaproszeniem i określające warunki udziału w przedsięwzięciu 

 treść umowy gmina - PTG (załącznik do pisma) 
 

II. Działania na rzecz organizacji  podmiotu zrzeszającego  uczestników sieci  

1. Rozpoczęto proces wyposażenia PSORW w osobowość prawną (stowarzyszenie) 

2. Wystosowano zaproszenie do gmin, których wsie mają potencjał uczestnictwa w SNW do przystąpienia do 
Porozumienia (z Morawicy) na rzecz utworzenia Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce 

III. Działania na rzecz budowania pozycji PSORW i przyszłej obecności SNW na rynku usług turyst. 

1. Przystąpienie PSORW do organizowanego przez POT Konsorcjum Turystyki Wiejskiej.  

2. Uwzględnienie Rozwoju Sieci Najciekawszych Wsi w  Programie Rozwoju Turystyki na obszarach wiejskich 

sporządzonym przez FAPA 

3. Działania na forum KM PROW 2014 – 2020 – wniosek z 25 06 br. o: 

 Wprowadzenie do strategii komunikacyjnej zapisów o tworzeniu i funkcjonowaniu narzędzi komunikacyjnych 
KSOW  (podstrony tematyczne na portalu KSOW i fora) oraz  i ich udostępnianiu partnerom  już zorganizowanym 
w sieci np. SNW czy Leader w celu ułatwiania wymiany tematycznej.  

 Określenie zasad powoływania grup tematycznych na wniosek partnerów KSOW oraz zasad ich funkcjonowania 
w ramach sieci umożliwiające powołanie grupy tematycznej ds. (działającej na rzecz) Sieci Najciekawszych Wsi. 

IV. Działania do podjęcia 

1. Przystąpienie do strukturyzacji SNW ( 4. „gałęzie” sieci) umożliwiające podjęcie współpracy z wiodącymi 

samorządami województw – potrzeba spotkań 
2. Pismo do samorządów województw o objecie procesu tworzenia SNW wsparciem ze strony regionalnych 
sekretariatów KSOW (wpisanie w plan komunikacji). 
3. Outsorsing funkcji: 

 prowadzenie strony dot. wymiany doświadczeń i dobrych praktyk (lubuskie?) 

 pozyskiwanie projektów wspierających  

 
PROBLEMY: 

Bardzo szeroki zakres działania na rzecz tworzenia SNW 

 niezbędne środki finansowe 

 niezbędny profesjonalny sekretariat (wynajęcie / pozyskanie  osoby lub  podmiotu) 
 

Przygotował: Ryszard Wilczyński 

http://www.psorw.odnowawwsi.pl/

