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I. Droga do uczestnictwa w sieci
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I. Droga do uczestnictwa w SNW
Faza
potwierdzenia
potencjału

Tu jesteśmy !
Faza
spełnienia
kryteriów

Ocena ekspercka predyspozycji do uczestnictwa w SNW
(projekt wdrożeniowy 2015)
↓

Sporządzenie i wdrożenie Planu Działao (2015)

↓
Spełnienie kryteriów uczestnictwa
(wykonanie Planu Działao od 2016)
↓
Akredytacja Ocena akredytująca - gotowośd PSORW (organizator sieci) od IX 2016
(potwierdzenie spełnienia ustalonego poziomu wymagao)
↓
Uczestnictwo
Działanie Sieci (od 2017)
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Uczestnictwo w
SNW

Ocena akredytująca

Tu
jesteśmy

PLAN
DZIAŁANIA
na rzecz
wypełnienia
kryteriów
uczestnictwa
w SNW

Wypełnienie kryteriów
uczestnictwa w SNW

Ocena ekspercka

I. Droga do uczestnictwa w SNW
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I.

Ocena ekspercka - wynik:

Raport z oceny i Karta oceny miejscowości (Kom)
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I.

Ocena ekspercka - wynik:
Raport z oceny

•
•
•
•

Prezentuje walory wsi wskazując atuty i deficyty
Kładzie nacisk na prawidłowośd ujęcia powodu pobytu
Komentuje sytuację rozwojową wsi
Zawiera wskazówki do poprawy i kluczowe rekomendacje
na rzecz usunięcia deficytów.
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I.

Ocena ekspercka - zakres raportu:

Lp. slajdu

Tematyka slajdu

1

Tytułowy

Zakres
Informacja o projekcie, ekspertach i dacie i wyniku oceny

2, 3

Lokalizacja i dane podstawowe
widok ogólny obszaru udostępnienia

Zasadnicze informacje

4, 5

Powód pobytu
Trafnośd, nośnośd, walory marketingowe
zdefiniowania powodu pobytu

Zwerbalizowanie istoty atrakcyjności.
Komentarz eksperta z ewentualna własną propozycją zdefiniowania
powodu pobytu – wskazówki do poprawy

6, 17

Obszar udostępnienia, trasa
Ocena wytyczenia trasy

7 - 16

Walory wsi

18 - 20

Infrastruktura pobytowa

21 - 40

Walory wsi – pozytywy i negatywy
(wg kom)
Rekomendacje, uwagi i wnioski

41- 44

Obraz na mapie przebiegu trasy z punkami prezentacji walorów wsi i
infrastruktury pobytowej.
Ocena adekwatnośd względem zasobów wsi oraz zdefiniowania
atrakcyjności / walorów poznawczych wsi – wskazówki do poprawy
Określenie 10 najistotniejszych walorów (atutów) wsi dostrzeżonych
przez eksperta
Inwentaryzacja, dane podstawowe o infrastrukturze

Uzasadnienie dla 10 najwyższych i 10 najniższych ocen – wskazówki do
poprawy
Propozycje i wskazówki eksperta co do działao na rzecz wzmocnienia
walorów – wskazówki do poprawy. Uwagi koocowe.
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I.

Ocena ekspercka - wynik:

Karta oceny miejscowości (kom)
• Ujawnia potencjał wsi do spełnienia wymagao
uczestnictwa w SNW
• Wskazuje na obszary koniecznej poprawy
• Pozwala zwymiarowad wagę deficytów
(liczbę „straconych” punktów)
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I.

Ocena ekspercka - kom

Pozytywy
(10)

Jak czytad Kom?
Ocena:
nieodpowiednia i niska –
konieczna poprawa!

Negatywy
(10)

dobra – wskazana poprawa
(w niektórych przypadkach
konieczna dla spełnienia
wymagao uczestnictwa w SNW)
wysoka - stan oczekiwany
(10) - Elementy / aspekty wybrane i
skomentowane przez eksperta w
raporcie
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I.

Warunki uczestnictwa w SNW

Wymagania gwarantem marki (jakości) sieci!

ZASÓB
(30 + 20 + 20 punktów)

1.Ukształtowanie przestrzenne i wizerunek
Wymogi szczegółowe:
miejscowości
min 18 (3/5)
• Spełnienie wymagao minimum
2. Infrastruktura pobytowa min 10 (1/2)
dla obszarów i podobszarów oceny
3. Infrastruktura udostępnienia (trasa)
• Spełnienie 4 wymagao podstawowych
Wymagania minimum: min 12 (3/5)
• Bez ocen nieodpowiednich
(akceptowany brak danego elementu /
SPECYFIKA
min 9 (3/5)
aspektu)

Dopuszcza się lokalizację
infrastruktury noclegowej i
gastronomicznej w sąsiedniej
miejscowości

15 punktów

KLIMAT

Suma minimów 56,5

Wymóg ogólny:
• Nie mniej niż 65 punktów!

min 7,5 (1/2)

15 punktów
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I.

Warunki uczestnictwa w SNW

4 wymagania podstawowe
 ogólny wizerunek - atrakcyjnośd, ład przestrzenny I.A.1.2 – ocena dobra
 wytyczenie trasy udostępniającej walory wsi I.C.1 – ocena wysoka
 zdefiniowanie powodu pobytu II.1 – ocena wysoka
 propagowanie wiejskich wartości - jakośd i atrakcyjnośd miejsc udostępnionych
III.1 – ocena dobra
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I.

Warunki uczestnictwa w SNW – 4 wymagania podstawowe

Obszar / podobszar
oceny
I.A Ukształtowanie i
wizerunek
miejscowości

Element składowy / aspekt
Ogólny wizerunek - atrakcyjnośd, ład przestrzenny
Elementy / aspekty powiązane:
• Sylweta miejscowości
• Centrum /miejsca centralne
• Strefy wejściowe
• Wjazdowe ciągi komunikacyjne i wiodące do infr. pobytu

Wytyczenie trasy
I.C Udostępnienie
walorów (trasa)

III klimat miejsca

Wymagania
podstawowe
Ocena dobra

5-7
10 / 7,5

Ocena wysoka

Elementy / aspekty powiązane:
•
•
•
•
•

Miejsce lub miejsca początku trasy
Miejsca spoczynkowe (azyle) dla turystów
Przemieszczanie się po trasie
System opisu trasy
Inne istniejące trasy i szlaki powiązane z trasą
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Zdefiniowanie powodu pobytu

II. Specyfika wsi

Punktacja
max / wymagana
1-3 / 0,5-1,5

6 / 4,5

Ocena wysoka

Elementy / aspekty powiązane:
•
•

Komunikowanie i rozwijanie specyfiki /atrakcyjności
Poznawanie specyfiki wsi i uczenie się

Propagowanie wiejskich wartości – obiekty i miejsca
udostępnione (muzea wiejskie, zagrody obiekty

9
5 / 2,5

Ocena dobra

gospodarskie, ekspozycje, miejsca w plenerze)

Razem

15 – 16,5
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II. Plan Działania – podstawy i cel
PLANU DZIAŁANIA
na rzecz uczestnictwa w SNW wynika z:
 Oceny eksperckiej potencjału
 Charakteru i poziom wymagao uczestnictwa w SNW

Cel planu: spełnienie warunków uczestnictwa w SNW
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II. PLAN DZIAŁANIA – funkcje planu
• Zoptymalizowanie narracji i udostępnienia - optymalne
powiązanie powodu pobytu z udostępnioną przestrzenią wsi
Obszar udostępniony, trasa i miejsca są nośnikiem
walorów poznawczych wsi
• Wzmocnienie walorów wsi i ich powiązanie z otoczeniem
• Poprawienie infrastruktury pobytowej i skonstruowanie
oferty pobytu (baza noclegowa i gastronomiczna i inne)

Powyższe implikuje strukturę PLANU DZIAŁANIA
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II. PLAN DZIAŁANIA – struktura (ujęcie funkcjonalne)
I. Optymalizacja
narracji i
udostepnienia
(treśd pobytu)

II. Wzmocnienie walorów
(atrakcyjnośd miejsca)
•
•
•

ciągi wjazdowe i strefy wejściowe
przestrzeo / zabudowa
w obszarze udostępnienia
oddziaływanie zmysłów,

31 - 32 pkt

powód pobytu / opowieśd
obszar udostępniony
wytyczenie i urządzenie trasy
miejsca udostępnione
(propagowanie wiejskich wartości)

30 pkt

III. Powiązanie z
otoczeniem

IV. Przygotowanie oferty
pobytu
(podstawowe usługi, atrakcje)
•
•
•
•

nocleg i wyżywienie
miejsca dedykowane oraz
udostępnione do rekreacji
produkty, pamiątki, materiały
oferta przeżyd i edukacji
wgląd w życie wsi

31 - 32 pkt

(wykorzystanie atrakcyjności
otoczenia)

7 pkt
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II.

Elementy składowe / aspekty Kom w strukturze PLANU DZIAŁANIA

I Optymalizacja
narracji i
udostępnienia

II Wzmocnienie
walorów

III Powiązanie
z otoczeniem

IV
Przygotowanie
oferty pobytu
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II. Plan Działania - krok po kroku
wg metodologii podanej w prezentacji:
1. ANALIZA RAPORTU Z OCENY I KOM – ustalenie przyczyn deficytów (niskich ocen)
2. PLANOWANIE DZIAŁAO
2.a Zwymiarowanie deficytów i określenie stanu oczekiwanego
2.b Wybór elementów / aspektów do koniecznej poprawy
wg ogólnie przyjętej metodologii tworzenia strategii / planu rozwoju miejscowości:
3. OPERACJONALIZACJA
3.a Zestawienie listy przedsięwzięd wg struktury Planu Działania
3.b Ustalenie kolejności realizacji – harmonogram
wg zasad dla podejmowania uchwał:
4. ZATWIERDZENIE
Podjęcie uchwał przez zebranie wiejskie i radę gminy
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II. Plan Działania – krok 1
1. ANALIZA RAPORTU Z OCENY I KOM – ustalenie przyczyn deficytów
(niskich ocen)
Rozpoznaniu przyczyn deficytów winno towarzyszyd:
- wstępne określenie środków zaradczych
- kalkulacja możliwości działania wg zasady
minimum nakładów – maksimum korzyści
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II. Plan Działania
Podręcznik wsparciem merytorycznym ANALIZY RAPORTU Z OCENY I KOM
WPROWADZENIE
CZĘŚD I KONCEPCJA SIECI NAJCIEKAWSZYCH WSI
1. Kształtowanie przestrzeni wiejskiej
2. Geneza, cele , kluczowe założenia SNW
3. Walory poznawcze wsi jako powód pobytu,
konstruowanie opowieści
4. Warunki pobytu, satysfakcja odbiorcy
5. Wyróżniki – tworzywo opowieści wsi
6. Wiejska przestrzeo jako miejsce
udostępnione
CZĘŚD II WALORY WSI I ICH OCENA
7. Karta oceny miejscowości (kom)
8. Regionalny kontekst oceny
9. Miejscowości ocenione w woj. opolskim
10 Walory wsi w ujęciu kom
11. Wnioski
PODSUMOWANIE
ZAŁĄCZNIK (kom)

II. Plan Działania

Funkcja podręcznika: uświadomienie idei SNW
i hierarchii kluczowych treści

Powód pobytu (opowieśd)
Trasa - obszar udostępniony
Miejsca udostępnione
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II. Plan Działania – krok 2
2.PLANOWANIE DZIAŁAO
Zwymiarowanie deficytów („straconych punktów”)
•

Deficyty (punkty stracone): różnica punktowa między oceną uzyskaną a oceną wysoką –
POTENCJALNY OBSZAR POPRAWY

Ustalenie stanu oczekiwanego (wyników realizacji Planu Działania)
•

Wymagania (punkty wymagane): ocena, której uzyskanie jest konieczne do spełnienia
wymogów szczegółowych uczestnictwa w SNW - KONIECZNY OBSZAR POPRAWY jeżeli nie
osiągnięto ocen wymaganych

•

Poprawa (punkty do zyskania): różnica punktowa pomiędzy oceną uzyskaną a
planowaną do uzyskania – PLANOWANY OBSZAR POPRAWY dla spełnienia wszystkich
wymogów w ramach realizacji Planu Działania

Kom użytecznym narzędziem planowania poprawy
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II.
Planowanie poprawy
z zastosowaniem Kom
- modyfikacja tabeli
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Ocena oczekiwana

Ustalenie:
0,50
punktacji straconej
oraz sprawdzenie spełnienia
wymagao minimum (zob. slajd 10)
w obszarach i podobszarach oceny

Ocena oczekiwana

II.
Kom –
planowanie poprawy (1)

Różnica:
punkty
oceny
wysokiej
minus
punkty
uzyskane
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Wymóg spełniony

II.
Kom
- planowanie poprawy (2)
Ustalenie:
wymogów niespełnionych /
punktacji wymaganej
(zob. slajd 10 i 11)
i związanej z nimi punktacji do
uzyskania w ramach poprawy

Punkty wymagane

Wymóg nie spełniony

+1,5
Wymóg nie spełniony
i
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II.
Kom –
planowanie
poprawy (3)
Ustalenie elementów
/aspektów do poprawy
(TAK) w zakresie:
niespełnionych
wymogów szczegółowych
(zob. slajd 10 i 11)
oraz uzupełniających
ocenę do min 65 pkt.
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II.
Kom
- planowanie poprawy (4)
Ustalenie elementów
/aspektów do poprawy (TAK)
w zakresie
- wymogów niespełnionych
(zob. slajd 9 i 10)
- uzupełniających
ocenę do min 65 pkt.

TAK

Wynik
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III. Formuła funkcjonowania sieci
i zasady uczestnictwa
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III. ORGANIZATOR SNW
Polska Sied Odnowy i Rozwoju Wsi
www.psorw.odnowawsi.pl
„Naszym celem jest stworzenie

platformy współdziałania na rzecz
zachowania istniejących i tworzenia
nowych istotnych wartości na polskiej
wsi, w szczególności w sferach:
tożsamości, zrównoważonego rozwoju
gospodarczego i społecznego,
środowiska, rewitalizacji, zachowania
dziedzictwa kulturowego oraz
kształtowania przestrzeni i krajobrazu
wiejskiego, a także oddolnej aktywności
mieszkaoców wsi.”
Punkt 2 POROZUMIENIA PARTNERSKIEGO
O UTWORZENIU POLSKIEJ SIECI ODNOWY I
ROZWOJU WSI (PSORW)
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III.

Porozumienie na rzecz utworzenia Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce
zawarte w Morawicy w dniu 13 maja 2014r.

1. My, niżej podpisani członkowie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW), z myślą o realizacji jej treści programowych, zawieramy niniejsze
porozumienie z wolą utworzenia Sieci Najciekawszych Wsi (SNW) w Polsce.
2. Celem utworzenia SNW jest zachowanie i wykorzystanie walorów o wsi, o których mowa w pkt 3, na rzecz skoordynowanego rozwoju
tych miejscowości w powiązaniu z generowaniem wysokojakościowej oferty pobytu oraz jej pozycjonowaniem na rynku usług
turystycznych.
3. Uczestnikami Porozumienia są gminy posiadające wsie cechujące się wysokimi walorami dziedzictwa materialnego, ładu przestrzennego
i krajobrazu lub atrybutami tradycyjnie pojmowanej wiejskości wraz z walorami ładu przestrzennego i krajobrazu, których jakość umożliwia
osiągnięcie celu określonego w pkt 2.
4. Porozumienie jest otwarte dla gmin nie będącymi członkami PSORW, na których terenie są wsie o walorach określonych w pkt 3.

5. Porozumienia działa w formule grupy roboczej, współpracującej z PSORW. Członkowie porozumienia akceptują, iż proces tworzenia, a
następnie działania SNW będzie wymagać w przyszłości sformalizowania i utworzenia podmiotu o osobowości prawnej.
6. Prace Porozumienia organizuje Prezydium, którego liczebność, skład osobowy i kierunkowe zadania jest ustalany na spotkaniach z udziałem co
najmniej połowy uczestników Porozumienia.

7. Głównym zadaniem Prezydium jest ustalenie i wdrożenie formuł współdziałania prowadzących do powstania SNW zgodnie z celem określonym w
pkt. 2, w tym poprzez określenie kryteriów uczestnictwa w SNW i zasad ich wypełnienia.
8. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony. Wygasa ono w momencie utworzenia podmiotu, o którym mowa w pkt 5.
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Podpisy 14 wójtów i burmistrzów – członków PSORW

III.

Procedura wyłaniania uczestników SNW
Etap

POTWIERDZENIE
POTENCJAŁU

Wymagania
formalne

Zgłoszenie do
oceny

Samoocena
potencjału wsi

Potwierdzenie
potencjału

Raport - ekspercka
ocena potencjału

Tu jesteśmy

SPEŁNIENIE
KRYTERIÓW

Opracowanie
Planu Działao

AKREDYTACJA

Ekspercka
ocena
certyfikacyjna

Potencjał
uczestnictwa
Min. 35
punktów

Uchwały zebrania
wiejskiego i rady
gminy zatwierdzające
Plan Działania
Raport akredytacyjny

Min.35
punktów

Min 65
punktów i
pozostałe
wymagania

Relacje
gmina - PSORW
Deklaracja o współpracy
wraz z umową z podmiotem
oceniającym

Status wsi

Akceptacja raportu

Potencjalny
uczestnik

Złożenie do PSORW
deklaracji spełnienia
wymagao

Kandydat

Certyfikat spełnienia
wymagao - przyjęcie
regulaminu sieci

Uczestnik

Ustalenie Prezydium PSORW z 22 05 2015, Raszowa
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III.

Procedura wyłaniania uczestników SNW

Miejscowośd o potwierdzonym potencjale do uczestnictwa w
SNW otrzyma status wsi kandydata jeżeli:
• Posiada zatwierdzony uchwałami zebrania wiejskiego i rady
gminy PLAN DZIAŁANIA
• Gmina złoży do PSORW deklarację określającą moment
spełnienia wymagao uczestnictwa w sieci
(Plan Działania i uchwały w załączeniu)
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III.

Procedura wyłaniania uczestników SNW

Miejscowośd kandydat otrzyma status wsi uczestnika sieci
jeżeli:
• Zrealizuje PLAN DZIAŁANIA i w zadeklarowanym czasie
potwierdzi w ocenie akredytacyjnej spełnienie wymagao
uczestnictwa w SNW
• Przyjmie regulamin funkcjonowania sieci określający zasady
(w tym finansowe) uczestnictwa
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IV. Możliwości wsparcia sieci
w ramach KSOW
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IV.

Co aktualnie wiemy o KSOW 2014 -2020?

• Regulacje prawne dot. funkcjonowania KSOW są w fazie konsultowanych
projektów.
• Strukturę organizacyjną sieci, skrócony opis głównych kategorii działao
realizowanych poprzez Plan Działania KSOW, a także indykatywny budżet,
przeznaczony na KSOW określono w ramach środków (około 60 mln Euro)
przewidzianych na finansowanie Pomocy Technicznej PROW 2014 -2020.
• Termin rozpoczęcia funkcjonowania KSOW w Polsce to 15 grudnia 2015
roku.
• Funkcję jednostki centralnej KSOW pełni Instytucja Zarządzająca, czyli
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który w drodze rozporządzenia
upoważni Fundację Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) do pełnienia tej funkcji.
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IV.

Co aktualnie wiemy o KSOW 2014 -2020?

Cele KSOW są określone w PROW 2014 -2020:
• zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju
obszarów wiejskich,
• podniesienie jakości wdrażania PROW.
• informowanie społeczeostwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju
obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania,
• wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach
wiejskich,
• aktywizacja mieszkaoców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju
obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich
Cele te realizowane będą poprzez Priorytety KSOW, określone przez Europejską Sied na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ESROW) oraz szczegółowe zakresy wsparcia wpisujące
się w poszczególne Priorytety. Informacja na temat Priorytetów KSOW na lata 2014-2020
zostanie uzupełniona w momencie przekazania ich paostwom członkowskim przez ESROW.
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IV.

Co aktualnie wiemy o KSOW 2014 -2020?

•

Plan Działania KSOW realizowany będzie poprzez dwuletnie plany operacyjne (dokument
tworzony przy współpracy jednostki centralnej i jednostek regionalnych). Środki finansowe w
ramach dwuletnich planów operacyjnych będą podzielone na poszczególne lata ich realizacji.
ZAKŁADA SIĘ, ŻE:
• Dwuletni plan operacyjny będzie zawierał dane dotyczące projektów, które będą realizowane
(np. temat, cel projektu, forma realizacji, grupy docelowe, budżet i harmonogram).
• Projekty do planów operacyjnych będą zgłaszane są przez partnerów na poziomie
regionalnym i krajowym, w drodze naborów zamkniętych ogłaszanych przez jednostkę
centralną i jednostki regionalne. Jednostki te dokonują oceny formalnej i merytorycznej
złożonych wniosków. Do dwuletnich planów operacyjnych zakwalifikują się tylko projekty,
które przeszły weryfikację formalną i merytoryczną.
• Po akceptacji dwuletniego planu operacyjnego przez Grupę Roboczą KSOW projektodawca
/zgłaszający projekt, po otrzymaniu informacji o akceptacji planu operacyjnego, dokona
zgodnie z przepisami zamówieo publicznych wyboru podwykonawców.
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IV.
Współdziałanie samorządów województw z PSORW przy
tworzeniu regionalnych gałęzi SNW (oczekiwania gmin i wsi)





Typowanie kolejnych potencjalnych uczestników SNW
Wsparcie dotacyjne przedsięwzięd określonych w Planie Działao.
Wsparcie szkoleniowe liderów wsi – potencjalnych uczestników Sieci.
Doradztwo fachowe przy opracowaniu i realizacji Planów Działania i
pomoc w tworzeniu oferty pobytu.
 Promocja Sieci i jej oferty

Oczekuje się, że wsparcie zostanie udzielone w ramach
regionalnych programów odnowy wsi, innych działao na rzecz
obszarów wiejskich i Planu Działania regionalnych sekretariatów
KSOW.
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Dziękuję za uwagę
Ryszard Wilczyoski
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