Regulamin przyznania certyfikatu potwierdzającego przynależność
miejscowości do
„Sieci Najciekawszych Wsi”

1. DEFINICJE
Certyfikat - Certyfikat potwierdzający przynależność miejscowości do „Sieci Najciekawszych
Wsi”– wyróżnienie wręczone miejscowościom, które spełniają kryteria certyfikacyjne, po
dokonaniu audytu eksperta (lub grupy ekspertów), powołanego przez Stowarzyszenie Polska
Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi.
Proces certyfikacji – postępowanie, którym objęta zostaje miejscowość ubiegająca się o
certyfikat, od momentu dokonania zgłoszenia (wypełnienie i złożenie „Formularza oferty wsi …”
– załącznik nr 1 oraz spełnionych warunków certyfikacji do Sieci Najciekawszych Wsi załącznik nr
2) do momentu ogłoszenia ostatecznej decyzji Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju
Wsi o przyznaniu Certyfikatu.
Podmiot zgłaszający – Gmina, której miejscowość kandyduje do „Sieci Najciekawszych Wsi”.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Certyfikat przyznawany jest przez Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi
(PSORW) z siedzibą w Kamieniu Śląskim, zwane dalej Organizatorem.
2.2. O Certyfikat mogą ubiegać się miejscowośści z terenu Polski, które cechują się wysokimi
walorami dziedzictwa materialnego, ładu przestrzennego i krajobrazu lub atrybutami tradycyjnie
pojmowanej wiejskości, których jakość umożliwia zachowanie i wykorzystanie walorów wsi, na
rzecz skoordynowanego rozwoju miejscowości w powiązaniu z generowaniem
wysokojakościowej oferty pobytu oraz jej pozycjonowaniem na rynku usług turystycznych.
2.3. Dokumenty (załącznik 1, załącznik 2 do regulaminu), o których mowa w pkt. 1 wypełnione
powinny być zgodnie z Księgą Standardów Wizualnych Marki Sieci Najciekawszych Wsi
(załącznik nr 3 do regulaminu).
2.4. Na podmiocie zgłaszającym spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie, po przyznaniu
certyfikatu, wysokiej jakości wiejskiej przestrzeni oraz infrastruktury pobytu i udostępnienia
walorów poznawczych danej miejscowości.
2.5. Przyznanie certyfikatu jest wyróżnieniem zaświadczającym, iż miejscowość posiada
odpowiednie walory, przede wszystkim zasób przestrzennej atrakcyjności wyrażający się
pozytywnym wizerunkiem miejscowości, skupiającym się na umiejętnie skonstruowanej
„opowieści” wzbudzającej ciekawość i skłaniającej do przyjazdu i pobytu.

3. ZASADY PRZYZNANIA CERTYFIKATU
3.1. W celu zdobycia certyfikatu należy poprawnie wypełnić „Formularz oferty wsi…” (załącznik
1) oraz dokonać analizy „warunków certyfikacji do Sieci Najciekawszych Wsi” (załącznik 2), a
następnie dostarczyć do Organizatorów załączniki wraz z dokumentacją zdjęciową,
potwierdzającą gotowość miejscowości do przeprowadzenia wizji terenowej, za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: sekretariat@psorw.pl (w tytule wpisując nazwę miejscowości z
dopiskiem – „Zgłoszenie do Sieci Najciekawszych Wsi”).
3.2. Podmiot zgłaszający otrzyma informację zwrotną, obejmującą potwierdzenie zgłoszenia lub
wskazanie ewentualnych braków formalnych oraz instrukcje prowadzące do spotkania z
ekspertem, który dokona potwierdzenia przyznania certyfikatu dla danej miejscowości.
3.3. Termin jednodniowego audytu zostanie uzgodniony z każdą miejscowością indywidualnie.
3.4. Spotkanie z ekspertem (lub grupą ekspertów) jest niezbędnym warunkiem otrzymania
Certyfikatu. Podmiot zgłaszający zobowiązuje się do:
• przekazania do wglądu ekspertowi (-om) Planu wsi (egzemplarz drukowany lub plik
elektroniczny),
• wskazania w terenie obiektów i miejsc prezentowanych na trasie w związku z treścią
opowieści wsi ( zgodność kształtu i treści tablic informacyjnych z Księgą Standardów
Wizualnych Marki SNW – zał.3 ),
• oprowadzenia po miejscach/obiektach udostępniania (min. jedno) do zwiedzania/
prowadzenia warsztatów (zgodność z Księgą Standardów Wizualnych Marki SNW – zał.3),
• wskazania na miejsce odpoczynku (azyl) dla turystów (zgodność z Księgą Standardów
Wizualnych Marki SNW – zał. 3),
• zaprezentowania obiektów infrastruktury pobytu, głównej tablicy informacyjnej (kształt i
treść zgodnie z Księgą Standardów Wizualnych Marki SNW), przewodnika po trasie informator drukowany (zgodny z Księgą Standardów Wizualnych Marki SNW),
• zaprezentowania innych elementów infrastruktury oraz przekazania wszelkich
niezbędnych informacji, które pozwolą na uzyskanie pełnego obrazu pozwalającego na
wnikliwą ocenę ekspercką.
3. 5. W przypadku braków w dokumentacji lub niezgodności dokumentacji dostarczonej zgodnie
z pkt. 3.1. drogą elektroniczną z stanem podczas audytu eksperta w danej miejscowości,
podmiot zgłaszający otrzyma decyzję odmowną o przyznaniu Certyfikatu. Po wprowadzeniu
zmian będzie mógł powtórnie ubiegać się o Certyfikat.
3.6. Podmiot zgłaszający zobowiązuje się do pokrycia kosztu certyfikacji, który w przypadku
przynależności do Stowarzyszenia PSORW wynosi 50%, kosztu, przeznaczonego w całości dla
zespołu eksperckiego, który dokona audytu w miejscowościach – kandydatach do SNW, zgodnie
z zawartym między podmiotem zgłaszającym, a Stowarzyszeniem PSORW stosownym
porozumieniem.

3.7. Po zakończonym procesie certyfikacji podmiot zgłaszający otrzyma informację o terminie
i miejscu jego wręczenia.
3.8. Podmiot zgłaszający zobowiązany jest do wskazania podmiotu odpowiedzialnego za
udostępnienie wsi (dane o statusie prawnym, siedzibie i osobie reprezentującej, dane
kontaktowe) oraz zobowiązanego do współredagowania informacji (tekst, zdjęcia) na stronie
www.siecnajciekawszychwsi.pl w odpowiednich zakładkach o miejscowościach.
3.9. Miejscowość, która otrzymała Certyfikat, może posługiwać się logiem Sieci Najciekawszych
Wsi do celów promocyjnych. Warunkiem korzystania z loga jest prawidłowa reprodukcja,
w szczególności odwzorowanie kolorystyki i kształtu znaku, zgonie z Księgą Standardów
Wizualnych Marki SNW.
4. ZASADY UTRZYMANIA CERTYFIKATU.
Certyfikat potwierdzający przynależność miejscowości do „Sieci Najciekawszych Wsi”
przyznawany jest początkowo na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne, poprzez
powtórne złożenie Formularza Oferty Wsi, który zostanie zatwierdzony przez Stowarzyszenia
Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi.
4.1.

4.2. Certyfikat może zostać odebrany w przypadku stwierdzenia rażącego niedotrzymania
Regulaminu Przyznawania Certyfikatu lub zaprzestania działań, zawartych w pkt. 2.4.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Podmiot zgłaszający, którego miejscowość otrzymała Certyfikat, zobowiązany jest do
zgłaszania wszelkich zmian mających wpływ na jakość wiejskiej przestrzeni oraz infrastruktury
pobytu i udostepnienia walorów poznawczych. Zmiany powinny być zgłaszane Organizatorom
mailowo na adres: sekretariat@psorw.pl
5.2. Lista miejscowości, którym zostaną przyznane Certyfikaty zostanie opublikowana na stronie
www.psorw.pl i będzie na bieżąco aktualizowana.
5.3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie. W przypadku zmian
powiadamiają o tym miejscowości, które ubiegały się o Certyfikację.
5.4. Regulamin certyfikacji dostępny jest także na stronie www.psorw.pl oraz
www.siecnajciekawszychwsi.pl, a szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami
telefonów: 77 40 76 814, 74 832 56 82 oraz 74 832 56 81; lub mailowo: sekretariat@psorw.pl
Załączniki:
1. Formularza oferty wsi ….
2. Warunki certyfikacji do Sieci Najciekawszych Wsi.
3. Księga Standardów Wizualnych Marki SNW.

