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Dzia³ania Centrum
Us³ugowo-Doradczego
Euroregionu Pomerania
w Koszalinie

wi¹zanie nowych kontaktów gospodarczych oraz promocjê dzia³alnoœci sieci Centrów Us³ugowo-Doradczych Euroregionu POMERANIA.

Na zaproszenie zastêpcy wójta gminy Mielno Czes³awa
Zdrojewskiego Centrum Us³ugowo-Doradcze Euroregionu
POMERANIA w Koszalinie w dniu 28.03.2012r. wziê³o udzia³,
w charakterze prelegenta, w spotkaniu zorganizowanym
dla organizacji pozarz¹dowych.
Celem spotkania by³o zintegrowanie œrodowiska organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych w gminie Mielno, zaprezentowania instytucji wspieraj¹cych w zakresie swojej dzia³alnoœci takie podmioty oraz wzajemna wymiana kontaktów oraz pomys³ów na dalsz¹
wspó³pracê. Podczas spotkania uczestnicy otrzymali ulotki informacyjne zwi¹zane z Sieci¹ CUD/SBC oraz zostali zapoznani z kalendarzem imprez na 2012 rok.

27.04.2012r. w sali klubowej A Urzêdu Miejskiego
w Koszalinie odby³o siê spotkanie informacyjne nt. „Nowelizacja ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie”.
Do udzia³u w spotkaniu zaproszono organizacje po¿ytku publicznego oraz pracowników okolicznych samorz¹dów m.in. z Gminy Manowo, Tychowo i Malechowo.
W spotkaniu uczystniczy³y 22 osoby z 27 osób, które zadeklarowa³y udzia³.
Uczestnicy spotkania otrzymali materia³y szkoleniowe oraz zostali zapoznani z zakresem dzia³alnoœci sieci CUD/SBC. Na zakoñczenie spotkania informacyjnego przeprowadzona zosta³a ankieta
oceniaj¹ca poziom zadowolenia uczestników spotkania z uzyskanych informacji. Spotkanie informacyjne najczêœciej ocenioano bardzo wysoko lub wysoko.

2.06.2012r. odby³ siê wyjazd studyjny do Schwedt/Oder
na Targi Przedsiêbiorczoœci INKONTAKT.
W wyjeŸdzie udzia³ wziê³o 13 osób (2 osoby zrezygnowa³y
przed wyjazdem, 1 w dniu wyjazdu). Uczestnikami byli przedsiêbiorcy z Koszalina.
Wyjazd mia³ na celu umo¿liwiæ zainteresowanym podmiotom gospodarczym zapoznanie siê z ofert¹ rynku Regionu Uckermark, na-

14.06.2012r. w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego
w Koszalinie odby³o siê 63. Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze na temat „Prawno-ekonomicznych aspektów
polsko-niemieckiej wspó³pracy gospodarczej”.
Impulsem do zorganizowania forum w³aœnie o tej tematyce by³
fakt, i¿ prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej przez polskie podmioty za zachodni¹ granic¹ zwi¹zane jest z wkroczeniem nie tylko
na inny rynek pod wzglêdem ekonomicznym, ale równie¿ na terytorium o innym porz¹dku prawnym.
Wprawdzie obowi¹zuj¹ce w ramach UE swobody gospodarcze znacznie upraszczaj¹ ten temat, jednak istniej¹ce mimo to ró¿nice w porz¹dkach prawnych obydwu pañstw stawiaj¹ polskiego
przedsiêbiorcê przed szeregiem wyzwañ.
Podczas forum zespó³ fachowców zaprezentowa³ wybrane
zagadnienia oraz aktywnie uczestniczy³ w panelu dyskusyjnym,
w trakcie którego przedsiêbiorcy zadawali pytania indywidualne.

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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Promocja turystyki wodnej
na terenie
powiatu koszaliñskiego
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego, otrzyma³o dofinansowanie dwóch wniosków z³o¿onych do Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach otwartego konkurs ofert na realizacjê zadañ publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa na rok 2012r.
W przewidzianym w og³oszeniu terminie wp³ynê³y 62 oferty, które sk³adaæ
mo¿na by³o na 3 rodzaje zadañ: kreowanie, rozwój produktów turystycznych województwa, kszta³towanie przestrzeni turystycznej oraz opracowanie i wydanie
niekomercyjnych i niskonak³adowych
wydawnictw promuj¹cych walory turystyczne województwa zachodniopomorskiego.

mach 2. rodzaju zadañ uzyska³ 301
punktów (91,21%) na 330 mo¿liwych
i znalaz³ siê na trzecim miejscu w rankingu wniosków, otrzymuj¹c 2800 z³ dofinansowania. Do dofinansowania zakwalifikowano 6 wniosków na 11 z³o¿onych do Urzêdu Marsza³kowskiego.

Zadanie, którego koszt realizacji wynosi 11.907 z³. obejmuje wydanie mapy
wêdkarskiej powiatu koszaliñskiego
w iloœci 2000 egz. z informacjami praktycznymi dla amatorów tego typu turystyki i sportu oraz monta¿ 3 tablic w stela¿u drewnianym z map¹ wêdkarsk¹
zlokalizowanych przy Jeziorze Jamno,
Jeziorze Rosnowskim oraz nad Jeziorem Kwiecko. Zakoñczenie ca³oœci zadania planowane jest na koniec wrzeœnia 2012 roku.

Zadanie wspó³finansowane z bud¿etu
Województwa Zachodniopomorskiego

Wniosek pn. Turystyka wodna powiatu koszaliñskiego. „Przewodnik dla
kajakarzy, ¿eglarzy i wêdkarzy" w ramach
3 rodzaju zadañ uzyska³ najwiêksz¹
iloœæ punktów w ocenie merytorycznej
tj. 297 punktów (90%) na 330 mo¿liwych
i otrzyma³ dotacjê w wysokoœci 2000 z³.
Koszt ca³kowity zadania wynosi 8.505
z³. Dotacjê otrzyma³y 3 podmioty na 10
z³o¿onych wniosków.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie obejmuje wydanie 2000 egzemplarzy publikacji na temat ró¿nych
form turystyki wodnej na terenie gmin
Powiatu koszaliñskiego. Przewodnik
uka¿e siê w wersji polskiej i niemieckiej w po³owie wrzeœnia br.
Wniosek pn.: „Tablice informacyjne
- Wêdkarski powiat koszaliñski” w ra-

Dofinansowanie projektu z Ministerstwa Gospodarki
Na wniosek przedstawiciela miasta Koszalin, cz³onka Stowarzyszenia reprezentowanego przez prezydenta Piotra Jedliñskiego, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Pomorza Œrodkowego z³o¿y³o w dniu 28.10.2011r. wniosek do Ministerstwa Gospodarki o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Prace studialno-koncepcyjne dla terenu
inwestycyjnego lotniska w Zegrzu Pomorskim”, w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dzia³anie 6.2, poddzia³anie 6.2.2 .
Decyzj¹ instytucji zarz¹dzaj¹cej z dnia 9.01.2012r. przyznano dofinansowanie we
wnioskowanej kwocie na realizacjê projektu tj: 1.379 091 z³ (85% kosztów kwalifikowanych projektu). Ca³kowity koszt projektu to 1.622 460 z³.
Umowê o dofinansowanie w/w projektu z Ministerstwem Gospodarki podpisano
w dniu 8.05.2012r.

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy
w wasz¹ przysz³oœæ.

II
2

Posiedzenie
Walnego Zebrania
Cz³onków Stowarzyszenia
W okresie od kwietnia do czerwca
2012r odby³o siê jedno posiedzenie Walnego Zebrania Cz³onków Stowarzyszenia – 27 czerwca. W programie spotkania znalaz³y siê uchwa³y dotycz¹ce zatwierdzenia sprawozdania z dzia³alnoœci
za 2011 rok, sprawozdania Zarz¹du
z wykonania bud¿etu, sprawozdania finansowanego Zarz¹du Stowarzyszenia,
oraz udzielania absolutorium Zarz¹dowi
Stowarzyszenia.
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Targi Turystyczne
MARKET TOUR
- Piknik nad Odr¹ 2012
Piknik nad Odr¹, to wielki weekendowy festyn turystyczny /12-13 maja
2012r./, organizowany w najbardziej atrakcyjnym turystycznie miejscu
Szczecina - na Wa³ach Chrobrego.
brego. W licznych konkursach do wygrania
by³y m.in. rejsy promem czy te¿ wycieczki
samolotem taniego przewoŸnika do Edynburga i z powrotem.
Na stoisku przygotowanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza
Œrodkowego swoj¹ ofertê turystyczn¹ prezentowa³o zarówno miasto Koszalin jak
i region koszaliñski.

Najwa¿niejszym wydarzeniem Pikniku
nad Odr¹ by³y Targi Turystyczne MARKET
TOUR. Swoj¹ ofertê prezentowa³y firmy
z bran¿y turystycznej: biura podró¿y, hotele, oœrodki wypoczynkowe, rekreacyjne, sanatoryjne, a tak¿e regiony i miasta turystyczne z Polski i zagranicy. Na wielu stoiskach
pojawili siê ludowi artyœci z prezentacj¹ regionalnego rêkodzie³a, strojów ludowych,
potraw, kapele ludowe oraz zespo³y wokalne. Ponadto organizowane by³y warsztaty
bran¿owe, podczas których prowadzone
by³y dyskusje na tematy zwi¹zane z turystyk¹, kultur¹ i wykorzystaniem potencja³u
turystycznego.
W tegorocznej edycji ca³ego Pikniku
udzia³ wziê³o ponad 200 wystawców, a jak
co roku imprezê odwiedzi³o kilkadziesi¹t tysiêcy osób.
W tym roku turystyczny festyn na Wa³ach mia³ mocne akcenty niemieckie. Pojawili siê wystawcy zza Odry, m.in. Port Lotniczy Berlin Brandenburg, byli artyœci z Penkun. Realizatorzy polsko-niemieckiego projektu pt. Pomorski Krajobraz Rzeczny
w specjalnie przygotowanym basenie demonstrowali zasady bezpiecznego p³ywania kajakiem. Dla amatorów smako³yków
przygotowana by³a specjalna kulinarna alejka
z wyrobami i potrawami regionalnymi. W sobotê dla odwiedzaj¹cych odby³o siê Wielkie
Gotowanie - zupa pieczarkowa po szczeciñsku, której pierwsze porcje podawali
przedstawiciele w³adz województwa za-

chodniopomorskiego, Miasta Szczecin, niemieckiego powiatu Vorpommern Greifswald
oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Zupa
zosta³a ugotowana przez kucharzy Teatru
Kulinarnego Krzysztofa Górskiego. Dwupok³adowy czerwony autobus Polferries dowozi³ mieszkañców miasta na Wa³y Chro-

Odwiedzaj¹cy stoisko chêtnie siêgali po
materia³y informacyjne o atrakcyjnoœci turystycznej miasta i regionu koszaliñskiego.
Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³a siê
mapa szlaków turystycznych Góry Che³mskiej oraz ulotka i plan ogrodów tematycznych „Hortulus” w Dobrzycy.
Podczas pikniku Miasto Koszalin zaprezentowa³o kilka nowych publikacji promocyjnych, miêdzy innymi folder Koszalin
Atrakcje Turystyczne, który zosta³ wydany
w ramach programu „Razem lokalnie Wiêcej
regionalnie - partnerstwo lokalne w turystyce narzêdziem sukcesu zmian gospodarczych”, ulotki: Strefa odpoczynku, Smaki
miasta oraz Kalendarz wydarzeñ 2012, który cieszy³ siê bardzo du¿ym zainteresowaniem wœród odwiedzaj¹cych.
Uczestnicy pikniku chêtnie dzielili siê
swoimi wra¿eniami z pobytu w regionie koszaliñskim, jak równie¿ deklarowali chêæ odwiedzin.
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XII Miêdzynarodowe
Targi Turystyki „W stronê s³oñca” w Opolu
W dniach 18 - 20 maja br. odby³y siê na opolskim Rynku XII Miêdzynarodowe Targi Turystyki „W stronê s³oñca”.
Wystawcami tegorocznej edycji targów by³y m.in. samorz¹dy lokalne ró¿nych regionów w Polsce, uzdrowiska, organizacje turystyczne, a tak¿e Lokalne Grupy Rybackie. Swoje oferty prezentowali goœcie z zagranicy m.in. z Czech, Ukrainy,
Rumuni oraz odleg³ej Dominikany. Województwo zachodniopomorskie reprezentowa³a Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna wraz ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego, miastem Koszalin,
gmin¹ Mielno oraz Uzdrowiskiem Œwinoujœcie i Uzdrowiskiem Ko³obrzeg.
której zaprasza³a Opolska Grupa Rybacka,
Opolska wioska smaków i tradycji oraz strefa EURO 2012. Do Opola zawita³ tak¿e specjalny promocyjny autokar Polskiej Organizacji Turystycznej, który w czasie trwania
targów zachêca³ do odwiedzenia atrakcji
turystycznych Opolszczyzny i innych regionów Polski. W niedzielny s³oneczny dzieñ
wszystkich chêtnych zaproszono na degustacjê „najwiêkszej zupy rybnej” ugotowanej na opolskim Rynku przez Grzegorza
Rusaka.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza
Œrodkowego wraz z miastem Koszalin zaprezentowa³o szeroka gamê materia³ów
promocyjnych zwi¹zanych z miastem jak
i regionem koszaliñskim. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê wszelkiego rodzaju mapy, w tym plan miasta, mapa Góry
Che³mskiej oraz mapa szlaków rowerowych
powiatu koszaliñskiego. Odwiedzaj¹cy stoisko zachodniopomorskiego pytali o materia³y i ulotki bazy noclegowej, w tym bazy
uzdrowiskowej naszego województwa.

Piêkna majowa pogoda sprzyja³a organizowanym na rynku atrakcjom, które specjalnie na tê okazjê przygotowali organizatorzy oraz wystawcy. 19 maja goœciem specjalnym targów by³ znany m.in. z programu
„Europa da siê lubiæ” Conrado Moreno, który
prowadzi³ sobotni¹ plenerow¹ imprezê. Trzy
dni targowe wype³nione by³y licznymi konkursami o województwie opolskim oraz
z wiedzy o rybactwie, a tak¿e wystêpami
tanecznymi i muzycznymi. Prezentacje wystawców uzupe³nia³a wioska rybacka, do
Popularnoœci¹ cieszy³y siê kalendarze
imprez w Koszalinie i w Szczecinie. Pojawi³o siê parê osób, które z sentymentem
wspomina³y Koszalin, jako miasto rodzinne, w którym siê wychowali. Rozmowy na
temat obecnego Koszalina stanowi³y dla
nich bardzo mi³e, pozytywne zaskoczenie.
Deklarowali przyjazd w rodzinne miejsca.
Relacja z pierwszego dnia targów wraz
z informacj¹ o Koszalinie i regionie zachodniopomorskim ukaza³a siê w materiale TVP
Opole.
Miêdzynarodowe Targi Turystyki „W Stronê S³oñca” w Opolu to wydarzenie, którego
nie mo¿na omin¹æ. Sprawna organizacja,
bardzo dobra lokalizacja, bezp³atny wstêp
oraz mnóstwo dodatkowych atrakcji zapewnianych przez Organizatorów s¹ gwarancj¹
bardzo du¿ej liczby odwiedzaj¹cych. Sukces tegorocznej imprezy, któr¹ odwiedzi³o
ok. 20 000 osób jest zachêt¹ do z³o¿enia
deklaracji o udziale regionu koszaliñskiego
w kolejnej edycji targów.
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