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Dokumenty w procesie certyfikacji

4. Deklaracja spełnienia standardów marki SNW – załącznik nr 1) do Regulaminu

5. Warunki certyfikacji do Sieci Najciekawszych Wsi - załącznik nr 2) do Regulaminu (prezentacja 
R. Wilczyńskiego)

6. Księga Standardów Wizualnych Marski SNW - załącznik nr 3) do Regulaminu

2. Regulamin przyznania certyfikatu potwierdzającego przynależność miejscowości do „Sieci 
Najciekawszych Wsi” - załącznik nr 1) do Porozumienia

1. Porozumienie na rzecz podjęcia działań w ramach przystąpienia do finalnego projektu SNW

3. Warunki finansowe przygotowania wsi do certyfikacji - załącznik nr 2) do Porozumienia



1. Porozumienie na rzecz podjęcia działań w ramach przystąpienia do finalnego projektu SNW



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



…wyciąg z Regulaminu:
2.1. Certyfikat przyznawany jest przez Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i
Rozwoju Wsi (PSORW) z siedzibą w Kamieniu Śląskim
2.2. O Certyfikat mogą ubiegać się miejscowości 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. Proces certyfikacji – postępowanie, którym objęta zostaje miejscowość
ubiegająca się o certyfikat, od momentu dokonania zgłoszenia (wypełnienie i
złożenie „Deklaracji spełnienia standardów marki SNW” – załącznik nr 1 oraz
weryfikacji zapisów prezentacji „Warunki certyfikacji do Sieci Najciekawszych
Wsi” - załącznik nr 2) do momentu ogłoszenia ostatecznej decyzji
Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi o przyznaniu Certyfikatu
Dokumenty (załącznik 1, załącznik 2 do regulaminu), o których mowa powyżej
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, zgodnie z standardami marki SNW.
2.5. Przyznanie certyfikatu jest wyróżnieniem zaświadczającym, że
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.

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

ZASADY przyznania certyfikatu SNW- postanowienia ogólne

Kto przyznaje certyfikat?

Kto otrzymuje certyfikat?

Jakie są warunki formalne 
postępowania przygotowawczego?

Jakie ma zobowiązania podmiot, 
który otrzymał certyfikat?

Znaczenie certyfikatu



…wyciąg z Regulaminu:
3.1. Proces certyfikacji wymaga poprawnego wypełnienia „Deklaracji spełnienia standardów marki SNW”
(załącznik 1) oraz dokonania analizy „warunków certyfikacji do Sieci Najciekawszych Wsi” (załącznik 2).
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. Podmiot zgłaszający zobowiązuje się do: • przekazania do wglądu ekspertowi (-om) Planu wsi, •
wskazania w terenie obiektów i miejsc prezentowanych na trasie (zgodność kształtu i treści tablic
informacyjnych z Księgą Standardów Wizualnych Marki SNW, • wskazania miejsc/obiektów
udostępniania do zwiedzania/ prowadzenia warsztatów, • wskazania miejsca odpoczynku (azyl) dla
turystów, • zaprezentowania obiektów infrastruktury pobytu, głównej tablicy informacyjnej,
przewodnika po trasie - informator drukowany, • zaprezentowania innych elementów infrastruktury oraz
przekazania wszelkich niezbędnych informacji, które pozwolą na uzyskanie pełnego obrazu
umożliwiającego wnikliwą ocenę ekspercką.
3.5. W przypadku braków w dokumentacji lub niezgodności dokumentacji dostarczonej zgodnie z pkt.
3.1. drogą elektroniczną ze stanem faktycznym, 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 kosztów certyfikacji przeznaczonych w całości dla
zespołu eksperckiego zgodnie z podpisanym pomiędzy podmiotem zgłaszającym, a Stowarzyszeniem
PSORW porozumieniem, w którym ustalone zostaną szczegóły finansowe.
3.7. Po pozytywnym zakończonym procesie, podmiot zgłaszający otrzyma informację o terminie i miejscu
wręczenia certyfikatu.
3.8. Podmiot zgłaszający zobowiązany jest do utrzymania standardów w okresie obowiązywania
certyfikatu zgodnie z Księgą Standardów Wizualnych Marki SNW oraz do współredagowania informacji
(tekst, zdjęcia) na stronie www.siecnajciekawszychwsi.pl i innych materiałach promocyjnych.
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.

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

ZASADY przyznania certyfikatu SNW- przyznanie certyfikatu

Podstawy rozpoczęcia procesu certyfikacji

Termin oceny eksperckiej

Zobowiązania podmiotu zgłaszającego

Podstawy nieprzydzielenia certyfikacji

Kto pokrywa koszty certyfikacji?

Kto pokrywa koszty certyfikacji?



3. Warunki finansowe przygotowania wsi do certyfikacji - załącznik nr 2) do Porozumienia



4. Deklaracja spełnienia standardów marki SNW – załącznik nr 1) do Regulaminu
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5. Warunki certyfikacji do Sieci Najciekawszych Wsi - załącznik nr 2) do Regulaminu (prezentacja R. Wilczyńskiego)
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6. Księga Standardów Wizualnych Marki SNW - załącznik nr 3) do Regulaminu

1 4 7

2 5 8

3 6 9
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…. Warunki certyfikacji do Sieci Najciekawszych Wsi - przykłady



…. Warunki certyfikacji do Sieci Najciekawszych Wsi - przykłady



…. Warunki certyfikacji do Sieci Najciekawszych Wsi - przykłady



Ocena końcowa w procesie certyfikacji

2. Kryteria uczestnictwa w SNW_KOM

1. Deklaracja spełnienia standardów marki SNW

3. Protokół spełniania warunków uczestnictwa w SNW

dokumenty



1. Deklaracja spełnienia standardów marki SNW – wieś Domachowo
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2. Kryteria uczestnictwa w SNW_KOM – wieś Domachowo



2. Kryteria uczestnictwa w SNW_KOM – wieś Domachowo



3. Protokół spełniania warunków uczestnictwa w SNW – wieś Domachowo
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