
  

 

Nabór wniosków 

„Miejsce Ciekawe” w ramach Sieci Najciekawszych Wsi 

 

 

I. Organizatorzy. 

       Organizatorem naboru jest Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW).   

II. Cel i przedmiot naboru. 

Celem ogłoszonego naboru jest poszerzenie formuły Sieci Najciekawszych Wsi (SNW) o produkt 
turystyczny „Miejsce Ciekawe”.  
„Miejsce Ciekawe” musi być położone na obszarach o charakterze wiejskim i posiadać walory 
poznawcze. Wyróżnienie takich miejsc oraz oznaczenie ich znakiem „Miejsce Ciekawe” będzie 
istotną rekomendacją dla zwiedzających i turystów.  
Status Miejsca Ciekawego w Sieci Najciekawszych Wsi mogą uzyskać miejsca, które spełniają  
kryteria wymienione w formularzu zgłoszeniowym oraz załączniku do formularza. 

III. Adresaci naboru. 

Adresatami ogłoszonego naboru są właściciele lub zarządcy miejsc uprawnieni do:  

- udostępnienia miejsca, 

- utrzymywania stanu spełniającego kryteria Miejsca Ciekawego, 

- oznaczenia miejsca na głównej tablicy informacyjnej (wymagane) znakiem „Miejsce Ciekawe”,                   
w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku.  

IV. Zasady udziału w naborze. 

1. Warunkiem  udziału w naborze  jest  przesłanie  Formularza zgłoszeniowego Miejsca 
Ciekawego w ramach  Sieci Najciekawszych Wsi (w wersji edytowalnej oraz podpisanej przez 
osobę/osoby uprawnioną/uprawnione), stanowiącego załącznik nr 1, drogą elektroniczną na 
adres e-mail: sekretariat@psorw.pl z dopiskiem: Nabór wniosków 2023 - „Miejsce Ciekawe”. 

2. Termin składania formularzy: od 13 lutego 2023 r. do 31 października 2023 r.  

3. Plik zgłoszeniowy należy zapisać w następujący sposób: nazwamiejsca(2-3wyrazy)-
gm.(nazwagminy).2023.pptx 

4. Z wnioskodawcą, którego formularz zgłoszeniowy otrzymał pozytywną ocenę, zostanie 
podpisane Porozumienie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

5. Wnioski  zostaną ocenione wg zasad określonych w załączniku do formularza zgłoszeniowego 
(rozdz. OCENA SPEŁNIANIA KRYTERIÓW Informacji dla zgłaszających). 

V. Ogłoszenie naboru. 

1. Zamieszczenie regulaminu na stronach internetowych Organizatora: www.psorw.pl, 
www.najciekawszenawsi.pl; www.siecnajciekawszychwsi.pl  

2. Organizator potwierdza otrzymanie złożonego formularza zgłoszeniowego drogą 
elektroniczną.    
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3. Zarząd PSORW dokona oceny kompletnego wniosku w terminie 30 dni od daty jego wpływu  
i powiadomi wnioskodawcę o wyniku oceny drogą mailową.   

VI. Ocena wniosków. 

1. Formularze ofertowe oceniają członkowie Zarządu Stowarzyszenia PSORW.   

2. Zarząd może zasięgnąć opinii ekspertów ds. SNW. 

3. Decyzja Zarządu Stowarzyszenia PSORW jest ostateczna.  

VII. Postanowienia końcowe. 

1. Wnioskodawca składając formularz zgłoszeniowy akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru i promocji produktów 
turystycznych Stowarzyszenia PSORW.  

2. Wnioskodawca wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i publikowanie zamieszczonych  
w przesłanym formularzu treści i zdjęć.   

3. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów Konkursu. 

 

 

 

 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Formularz zgłoszeniowy Miejsca Ciekawego do Sieci Najciekawszych Wsi wraz z informacją dla 

zgłaszającego. 

2. Wzór Porozumienia pomiędzy zgłaszającym, a Stowarzyszeniem PSORW. 

 

 


