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WOJEWODA 

OPOLSKI

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie, w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Organizacja projektu stanowi realizację Planu działania 

Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa opolskiego na lata 2014-2015 r.



Sieć 
Najpiękniejszych Wsi 
Francji 
marka premium

Opracowanie na podstawie www.les-plus-beaux-villages-de-france.org
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http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/


2012: Koncepcja utworzenia 
Sieci Najpiękniejszych Wsi w Polsce

2013/14: Działania na rzecz 
utworzenia Sieci, projekty regionalne 

2015: Projekt FAPA; utworzenie przez 
PSORW podmiotu - operatora sieci 

www.dziedzictwowsiopolskiej.pl
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Cele utworzenia Sieci

Ochronić najcenniejsze wsie w Polsce pod względem 
zasobów  kulturowych, krajobrazu i tradycyjnych 
wiejskich wartości;

Wykorzystać te zasoby do rozwoju tych wsi jako miejsc 
atrakcyjnego pobytu  (turystyka soft)
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Cele utworzenia Sieci

• poprawiać jakość życia mieszkańców 

(przedsięwzięcia wykonane z myślą o przyjezdnych w równym stopniu 
posłużą mieszkańcom),

• poprzez atrakcyjność miejsca chronić wartość nieruchomości 

(depopulacyjna nadpodaż  - coraz liczniejsze pustostany)

• budować tożsamość wsi

• tworzyć wizytówkę gminy / regionu 

• poprzez realizację unikalnej strategii rozwoju tworzyć platformę kooperacji 
krajowej a nawet międzynarodowej 
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KLIMAT

SPECYFIKA 

ZASOBY
• Ukształtowanie przestrzenne 

i wizerunek miejscowości 
• Infrastruktura pobytowa 
• Infrastruktura udostępnienia 

(trasa) 

Sposób definiowania i środki 
wyrażania istoty atrakcyjności wsi 
jako miejsca szczególnego
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Tkanka materialna wsi o 
wysokiej wartości i jakości –
nośnik atrakcyjności

Wrażenia – odbiór poprzez zmysły
I wyobraźnię  (skojarzenia, emocje)

Metoda SNW – walory wsi tworzywem sieci



walory wsi zaangażowanie odbiorcy
Ja

ko
ść

 m
ie

js
ca

 i 
o

fe
rt

y 
 

Sa
ty

sf
ak

cj
a 

o
d

b
io

rc
y 

o
fe

rt
y

KLIMAT

SPECYFIKA 

ZASÓB
Infrastruktura udostępnienia 

(trasa)
Ukształtowanie przestrzenne 

i wizerunek miejscowości
Infrastruktura pobytowa 

emocje

uczestnictwo

(przeżycie)

pobyt
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opowieść

Metoda Sieci Najciekawszych Wsi



Metoda SNW

Wsie najciekawsze = budzące ciekawość = 
o wysokich walorach poznawczych

• Wsie „najciekawsze” to miejscowości ze sprecyzowanym 
powodem pobytu, czym wzbudzają ciekawość skłaniającą do 
przyjazdu i pobytu. 

• Powód pobytu - krótkie hasło (slogan oraz logo) oddające 
specyfikę wsi (istotę atrakcyjności) i motywujące do odwiedzin. 

• Powód pobytu rozwija (ubiera w treść) opowieść
• Opowieść - narracja, która czerpie ze specyfiki wsi i współgra z 

wiejską przestrzenią - nośnik walorów poznawczych.
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Opowieść:

• zapewnia poczucie osobistej korzyści z poznania nowych 
faktów, poszerzenia wiedzy, pozyskania inspiracji, itp. 

• czyni ze wsi przykład  zagadnień o randze przekraczającej 
wymiar danej wsi, ważnych dla rozumienia natury zjawisk na 
obszarach wiejskich,  przeszłości i teraźniejszości regionu lub 

kraju.
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Metoda SNW



Opowieść Starych Siołkowic

W pięknej wiejskiej przestrzeni meandrami losów 
Śląska i Ślązaków, czyli :

 Kim  byli  Gburowie? 
 Co sprawiło, że potomkowie dawnych mieszkańców wsi są 

jednocześnie  mniejszością  niemiecką  i polską emigracją  w  
Brazylii ?

 Jak zmieniała się i zmienia wiejska przestrzeń by stać się 
najpiękniejszą  przestrzenią  wiejską   Opolszczyzny  A.D. 
2011? 



 Co Pokój ma wspólnego z Carlem Marią von Weber,  historią 
odkrywania Chin i carską Rosją?

 Dlaczego „morska latarnia” stoi w lesie, a stawy noszą żeńskie 
imiona?

 Co to elizjum?

 Jak gondole arystokratów zastąpiła hodowla karpia?

Opowieść Pokoju:

Pokój - utracony raj 
Württenbergów, czyli 



Cechy i funkcje opowieści

 „zakreśla” obszar udostępnienia, 

 ma potwierdzenie w przestrzeni udostępnionej dla pobytu 
(wierność faktom)

 decyduje o poprowadzeniu i urządzeniu trasy

 profiluje ofertę pobytu
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KARTA OCENY  MIEJSCOWOŚCI  (KOM) Kamień Śląski 

Metoda SNW – ocena walorów



KARTA OCENY MIEJSCOWOŚCI  cd.



KARTA OCENY MIEJSCOWOŚCI cd



Droga do uczestnictwa w SNW 
Projekt wdrożeniowy - ocena ekspercka predyspozycji (2015)

(potwierdzenie istnienia walorów i ustalenie deficytów)

↓

Sporządzenie i wdrożenie Planu Działań (2015)

↓

Spełnienie kryteriów uczestnictwa 

(wykonanie Planu Działań od 2016)

↓

Ocena akredytująca - gotowość organizatora sieci od IX 2016

(potwierdzenie spełnienia ustalonego poziomu wymagań)

↓

Działanie Sieci (2017) 16

Faza 
potwierdzenia 
potencjału

Faza 
spełnienia 
kryteriów

Akredytacja

Uczestnictwo



Droga do uczestnictwa w SNW

2013 - 2014 2015 - 20162014 - 2015
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FAZA POTWIERDZENIA POTENCJAŁU - OCENY EKSPERCKIEJ

Rola wsi

• zdefiniować powód pobytu (zestawić opowieść),

• wyznaczyć obszar udostępnienia i wytyczyć  trasę 
udostępniającą walory (prezentującą opowieść). 

Droga do uczestnictwa w SNW



FAZA POTWIERDZENIA POTENCJAŁU - OCENY EKSPERCKIEJ

Rola eksperta:

• Zweryfikować potencjał do uczestnictwa  w SNW –
ocena wg KOM

• Sporządzić raport
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Droga do uczestnictwa w SNW



Faza potwierdzenia potencjału -wymagania

KLIMAT 15% 

SPECYFIKA 15% 

ZASÓB 70% 
• sposób udostępnienia (trasa) – 20 %
• infrastruktura pobytowa – 20 %
• ukształtowanie i wizerunek 

miejscowości - 30%

min. 35 %
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Opolski projekt 

wdrożeniowy
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Projekt FAPA  50 ze 100



Wyniki oceny eksperckiej
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Sieć Najciekawszych Wsi w Polsce
jak opracować Plan Działania

na rzecz wypełnienia kryteriów 
uczestnictwa w sieci

Raszowa 23 05 2015 Ryszard Wilczyński
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Droga do uczestnictwa w SNW 
Projekt wdrożeniowy - ocena ekspercka predyspozycji (2015)

(potwierdzenie istnienia walorów i ustalenie deficytów)

↓

Sporządzenie i wdrożenie Planu Działań (2015)

↓

Spełnienie kryteriów uczestnictwa 

(wykonanie Planu Działań od 2016)

↓

Ocena akredytująca - gotowość organizatora sieci od IX 2016

(potwierdzenie spełnienia ustalonego poziomu wymagań)

↓

Działanie Sieci (2017) 25
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FAZA  SPEŁNIENIA  KRYTERIÓW UCZESTNICTWA

Wieś - potencjalny uczestnik Sieci
jest zobowiązana opracować i wdrożyć PLAN DZIAŁANIA aby:

• poprawić walory wsi

• zapewnić infrastrukturę pobytową (baza noclegowa i 
gastronomiczna i inne), 

• skonstruować ofertę pobytu
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Droga do uczestnictwa w SNW



Warunki uczestnictwa w SNW

ZASÓB
1.Ukształtowanie przestrzenne 
i wizerunek miejscowości min 18 (3/5)
2. Infrastruktura pobytowa      min 10 (1/2)
3. Infrastruktura udostępnienia (trasa) 

min 12 (3/5)

SPECYFIKA min 9 (3/5)

KLIMAT min 7,5 (1/2)

PLAN 
DZIAŁANIA 

na rzecz 
wypełnienia 

kryteriów 
uczestnictwa 

w SNW
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• nie mniej niż  65 punktów 
• bez ocen nieodpowiednich (akceptowany brak)
• spełnienie wymagań minimum 
• spełnienie wymagań kluczowych Su
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Obszar / podobszar 
oceny

Element składowy / aspekt Punktacja
Wymagania 

kluczowe
I.A zasób Ogólny wizerunek  - atrakcyjność, ład przestrzenny 1-3 (0,5 -1,5) Ocena dobra

I.C Udostępnienie 
walorów (trasa)

Wytyczenie trasy 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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II. Specyfika wsi

Zdefiniowanie  powodu pobytu 6 (4,5) Ocena wysoka

Elementy / aspekty powiązane:
• Komunikowanie i rozwijanie specyfiki 

/atrakcyjności 
• Poznawanie specyfiki wsi i uczenie się

9

III klimat miejsca
Propagowanie wiejskich wartości – obiekty i miejsca 
udostępnione (muzea wiejskie, zagrody inne obiekty 
gospodarskie, ekspozycje, miejsca w plenerze)

5 (2,5) Ocena dobra
28

Kluczowe wymagania uczestnictwa w SNW



29

Przygotowanie oferty 
pobytu

(podstawowe usługi, atrakcje)
• nocleg i wyżywienie 
• miejsca dedykowane oraz 

udostępnione do rekreacji 
produkty, pamiątki, materiały

• oferta przeżyć i edukacji 

28 pkt

Wzmocnienie walorów
(atrakcyjność miejsca)

• ciągi wjazdowe i strefy wejściowe
• przestrzeń / zabudowa 

w obszarze udostępnienia
• oddziaływanie zmysłów, wgląd w 

życie wsi

35 pkt

Optymalizacja
narracji i zakresu 

udostepnienia
(treść pobytu)

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

30 pkt

Struktura PLANU DZIAŁANIA

Powiązanie z 
otoczeniem

(wykorzystanie atrakcyjności 
otoczenia)

7 pkt
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1. Zwymiarowanie deficytów (liczby straconych punktów)
2. Analiza przyczyn niskich ocen 
3. Wybór elementów / aspektów  do poprawy

spełnienie kryterium podstawowego - 65 pkt i brak 
ocen nieodpowiednich
spełnienie kryteriów minimum
spełnienie kryteriów kluczowych

4. Ustalenie listy i harmonogramu przedsięwzięć wg struktury 
Planu Działania

Plan Działania krok po kroku



Sieć Najciekawszych Wsi w Polsce
formuła funkcjonowania sieci i zasady 

uczestnictwa

Raszowa 23 05 2015 Ryszard Wilczyński
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Droga do uczestnictwa w SNW

Etap
Wymagania

formalne

Wymagania co 
do potencjału 
uczestnictwa

Relacje gmina

PSORW 
Status wsi

POTWIERDZE-
NIE 
POTENCJAŁU

Zgłoszenie do 
oceny

Samoocena 
potencjału wsi 

Min. 35 
punktów

Deklaracja o współpracy 
wraz  z umową z 
podmiotem oceniającym

AplikantPotwierdzenie 
potencjału

Raport - ekspercka 
ocena potencjału

Min.35 
punktów

Akceptacja raportu

SPEŁNIENIE 
KRYTERIÓW

Opracowanie 
Planu Działań

Uchwały zebrania 
wiejskiego i rady 
gminy 
zatwierdzające Plan 
Działania

Podpisanie porozumienia 
z PSORW o spełnieniu 
wymagań

Kandydat

AKREDYTACJA
Ekspercka 
ocena 
certyfikacyjna 

Raport 
akredytacyjny

Min 65 
punktów i 
pozostałe 
wymagania

Certyfikat spełnienia 
wymagań - przyjęcie 
regulaminu sieci

Uczestnik
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Dziękuję za uwagę

Ryszard Wilczyński
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Faza potwierdzenia potencjału -wymagania

KLIMAT 15% 

SPECYFIKA 15% 

ZASÓB 70% 
• sposób udostępnienia (trasa) – 15 %
• infrastruktura pobytowa – 15 %
• ukształtowanie i wizerunek 

miejscowości - 40%

min. 40 %
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Oczekiwania względem samorządów województw

Współdziałanie z przedstawicielem PSORW przy tworzeniu segmentu 
regionalnego SNW:
 Typowanie kolejnych potencjalnych uczestników.
 Wsparcie szkoleniowe rozwijające kapitał ludzki i społeczny wsi –

potencjalnych uczestników Sieci.
 Partycypacja w kosztach oceny eksperckiej.
 Doradztwo fachowe przy opracowaniu i realizacji Planów Działania, 

w tym pomoc w tworzeniu oferty pobytu.
 Promocja Sieci i ofert pobytu.

Wsparcie dotacyjne przedsięwzięć określonych w Planie Działań.
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