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Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pochodzący z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Podsumowanie projektu w ramach
Mechanizmu Finansowego EOG

W dniu 20 kwietnia 2017 roku w Urzędzie
Miejskim w Koszalinie odbyło się spotkanie
podsumowujące projekt pn. „Partnerstwo
samorządów Koszalińskiego Obszaru
Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu”,
współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii
oraz środków krajowych.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
Partnerów projektu oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Beneficjentem projektu było
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza
Środkowego. Partnerami w projekcie, który
realizowano w okresie od stycznia 2014 do
kwietnia 2017 byli : Gmina Miasto Koszalin,
Gmina Będzino, Gmina Biesiekierz, Gmina
Manowo, Gmina Miasto Mielno, Miasto i Gmina Polanów, Gmina i Miasto Sianów, Gmina
Świeszyno, Powiat Koszaliński, Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania oraz
Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa.
Główne rezultaty: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego, Sektorowy Program Rozwoju
Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego, Strategia aplikacji, audyt dotacyjny wraz z 10 kartami projektów oraz 26
dokumentacji techniczno – projektowych dla
inwestycji wynikających z dokumentu sektorowego.

Wypracowane w ramach projektu dokumenty strategiczne oraz program sektorowy
w zakresie rozwoju gospodarczego i turystycznego stanowiło punkt wyjścia i źródło
wiedzy przy tworzeniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińskiego-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru
Funkcjonalnego. Partnerstwo w kształcie i

wymiarze Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego przerodziło się w porozumienie w
ramach KKBOF.
Podczas konferencji Dyrektor Biura Stowarzyszenia omówił przebieg i efekty projektu
oraz możliwości kontynuacji współpracy w
ramach Partnerstwa. Przedstawiciele poszczególnych gmin zaprezentowali wykonane w ramach projektu dokumentacje techniczno – projektowe oraz stan ich wdrażania
lub perspektywy aplikacyjne.
Uczestnicy spotkania – Partnerzy projektu
pozytywnie ocenili jego przebieg i rezultaty,
wyrażając nadzieję na kontynuację współpracy i podejmowanie kolejnych partnerskich wyzwań projektowych.
Lider projektu Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego nadal pełni
funkcję scalającą gminy członkowskie i we
współpracy z poszczególnymi gminami występować będzie jako lider lub partner w
projektach kształtujących turystyczny obraz
regionu koszalińskiego.
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Działania Centrum Usługowo–Doradczego
Euroregionu Pomerania w Koszalinie
W dniu 26 maja Centrum Usługowo Doradcze Euroregionu Pomerania w Koszalinie
zorganizowało seminarium dla przedsiębiorców „Transakcje międzynarodowe w
świetle ustawy o podatku od towarów
i usług”. Podczas seminarium zaprezentowane zostały podstawy prawne dotyczące
eksportu towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
Seminarium zakończyła dyskusja.
W kwietniu i maju przedstawicielka CUD
Koszalin uczestniczyła w szkoleniach skierowanych do polskich beneficjentów Programu INTERREG V A: „Prawo zamówień publicznych w praktyce w perspektywie finansowej 2014-2020” oraz „SIŁA PROMOCJI - SIŁA
PROJEKTU” z zakresu promocji projektów.
Szkolenia były okazją, by szczegółowo zapoznać się z najnowszymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-

nego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020
oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 roku w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych
oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo
związanych z udzielaniem zamówień. Pod-

czas szkolenia z zakresu promocji projektów
uczestnicy zapoznali się z zarówno z wytycznymi, jak i z dobrymi praktykami, a spotkanie zakończył wykład Bohdana Pawłowicza
– eksperta komunikacji marketingowej.
Działania realizowane są w ramach projektu Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA
wraz z Powiatem Märkisch - Oderland w
ramach Programu Współpracy Interreg V A
Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia /Polska w ramach celu „Europejska
Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach EFRR

Festiwal Organizacji Pozarządowych
W dniu 20 maja Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego uczestniczyło
w Koszalińskim Festiwalu Organizacji Pozarządowych, który odbył się Rynku Staromiejskim w ramach Dni Koszalina. Organizatorami Festiwalu byli : Pracownia Pozarządowa,

Urząd Miejski w Koszalinie, Centrum Kultury
105, Koszalińska Biblioteka Publiczna, Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie.
Festiwal to miejsce, gdzie Koszalińskie
stowarzyszenia i fundacje prezentują swoją
działalność mieszkańcom Koszalina i regio-

nu. Stoiska i scena przepełnione były pasją,
wiedzą specjalistyczną i przygotowanymi
atrakcjami.
Stowarzyszenie przybliżyło swoją działalność poprzez Regionalne Centrum Informacji Turystycznej, które funkcjonuje w ramach
Stowarzyszenia. Udostępniane były materiały bezpłatne i płatne związane z Koszalinem
i Powiatem Koszalińskim.
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Wizyta Stowarzyszenia na
PIKNIKU NAD ODRĄ
W dniach 13-14 maja 2017. w Szczecinie odbył się kolejny „Piknik nad Odrą“.
Impreza ta łączy w sobie charakter targowy
z atrakcjami i ofertami dla całej rodziny, a
ponadto daje możliwość degustacji rozmaitych przysmaków. Cudowna wakacyjna
pogoda przyciągnęła tłumy mieszkańców
Szczecina i turystów.
Ofertę regionu koszalińskiego na Pikniku prezentowało Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Pomorza Środkowego wraz z
Miastem Koszalin. Po 5 latach nieobecności na pikniku ponownie chcieliśmy zaprosić
mieszkańców Szczecina do odwiedzenia
„naszej” części województwa zachodniopomorskiego. Wystawialiśmy się pod szyldem
Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej wraz z Gminą Międzyzdroje,
Lokalną Organizacją Turystyczną Regionu
Kołobrzeg, Lokalną Organizacją Turystyczną
Czaplinek, Lokalną Organizacją Turystyczną
Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu.
Prezentacja regionu przygotowana została przez Wydział Rozwoju i Współpracy
Terytorialnej UM w Koszalinie, Regionalne Centrum Informacji Turystycznej
w Koszalinie oraz Ogrody Tematyczna
Hortulus w Dobrzycy i Ogrody Hortulus Spectabilis. Ogrody cieszyły się bardzo
dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających Piknik. Słychać było wiele pochlebnych opinii na temat Ogrodów. Pracownicy
stoiska szczególnie zapraszali na tegoroczny Kulinarny Festiwal Kwiatów Jadalnych,
który odbędzie się w dniach 15-16 lipca br.
Zapraszaliśmy także na imprezy w ramach
Dni Koszalina i Koszaliński Festiwal Debiutów
Filmowych Młodzi i Film. Zainteresowane
osoby mogły otrzymać Plan Miasta Koszalina, Przewodnik Turystyczny Koszalina, Mapę
Atrakcji Turystycznych, Mapę Szlaków Rowerowych Powiatu Koszalińskiego, Mapę Wędkarską Powiatu Koszalińskiego. Odwiedzający chętnie czerpali informacje na temat

Parku Wodnego w Koszalinie i Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie/oddział Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie/. Kolekcja
pocztówek miejscowości Łazy wydana przez
Stowarzyszenie Kocham Polski Bałtyk przyciągała nadmorskimi widokami. Piękna wakacyjna pogoda, duże zainteresowanie odwiedzających, niezapomniany rejs statkiem
„Joanna” sprawiły, iż tegoroczny „Piknik Nad
Odrą” uważamy za bardzo udany.
Na nabrzeżu przy Wałach Chrobrego w
ciągu dwóch dni w ramach Targów Turystycznych MARKET TOUR można było
zapoznać się z atrakcjami regionów i miast
Polski oraz m.in. z Czech, Niemiec i Węgier.
Swoje oferty turystyczne zaprezentowały
biura podróży, hotele, ośrodki wypoczynko-

we i rekreacyjne, sanatoria, gospodarstwa
agroturystyczne, przewoźnicy. Jedną z atrakcji Pikniku były Targi Żywności i Produktów Ekologicznych ORGANIC. Odwiedzający mieli okazję spróbować regionalnych
(m.in. lubuskich i wielkopolskich) wyrobów
wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych.
Z kolei w Alei Zachodniopomorskich
Smaków znajdowały się lokalne przysmaki,
m.in.: ciasta, pierniki, chleby i inne produkty piekarnicze oraz ekologiczne przetwory
warzywno-owocowe. Dla wielbicieli złotego
trunku przygotowano również Minifestiwal
Piwa, w ramach którego w specjalnej strefie
małe browary regionalne serwowały swoje
wyroby. W tegorocznej edycji Pikniku nad
Odrą udział wzięło również ponad 20 food
trucków. Mobilne restauracje przyjechały z
całej Polski i przyciągnęły tłumy smakoszy.
W ich menu znajdowały się dania z różnych
zakątków świata, m.in. amerykańskie burgery, azjatyckie pierożki, potrawy kuchni meksykańskiej i bliskowschodniej. Nie zabrakło
również słodkości, m.in. owoców w czekoladzie czy hiszpańskich paluchów churros.
Tradycyjnie podczas pierwszego dnia Pikniku odbyło się Wielkie Gotowanie. Tym
razem w gigantycznym garze ugotowana
została „Uckermärker Käsesuppe“, czyli tradycyjna zupa serowa przygotowana przez
Region Brandenburgii. Do odwiedzających
Wały Chrobrego trafi około 10 tys. porcji
zupy. Poza dobrym jedzeniem w programie
Pikniku znalazło się mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, m.in.: place
zabaw, wesołe miasteczko, liczne konkursy z
nagrodami, jarmark oraz występy artystyczne, pokazy taneczne i koncerty.
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Rozwój informacji turystycznej
w województwie zachodniopomorskim
W dniach 13-14 czerwca w Pałacu w Siemczynie /gmina Czaplinek/ odbyło się spotkanie
warsztatowo-konsultacyjne pn. Regionalny
System Informacji Turystycznej przygotowane przez Zachodniopomorską Regionalną
Organizację Turystyczną oraz Wydział Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego. Warsztaty przeznaczone były w szczególności dla

kierowników i pracowników biur informacji
turystycznej, pracowników miast, gmin i powiatów odpowiedzialnych za promocję i informację turystyczną oraz przedstawicieli LOT,
LGD i LGR. Uczestnikami byli przedstawiciele
RCIT w Koszalinie oraz Biura SGiPPŚ.

Posiedzenie Zarządu
oraz Walne Zebranie Członków SGiPPŚ
W okresie od marca do końca czerwca 2017r. odbyły się dwa posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego oraz Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.
W dniu 18 maja 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na
którym członkowie Stowarzyszenia przyjęli uchwały w sprawie:
- wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w
Koszalinie;
- wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie;
- wyboru zastępcy przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie
Skład nowego Zarządu:
Piotr Jedliński - Prezes Zarządu,
Grzegorz Lipski - Wiceprezes Zarządu,
Grażyna Nowak - Skarbnik Stowarzyszenia,
Olga Roszak-Pezała - Członek Zarządu,
Roman Kłosowski - Członek Zarządu.
Skład Komisji Rewizyjnej:
Henryk Lubocki - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Irena Oleksy - Członek Komisji Rewizyjnej,
Piotr Górniak - Członek Komisji Rewizyjnej.
W tym samym dniu odbyło się również posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, na którym
podjęto Uchwałę w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Pomorza Środkowego w Koszalinie Powiatu Koszalińskiego i Gminy Sianów.
Podczas kolejnego spotkania Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 19
czerwca podjęto uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2016 rok, sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu, sprawozdania
finansowanego Zarządu Stowarzyszenia oraz udzielania absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Odpowiednimi uchwałami zatwierdzono Program Działania Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego na rok 2017 oraz budżet na 2017 rok.

Podczas warsztatów omówiono najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania
i rozwoju sektora informacji turystycznej
w naszym województwie. Prezes ZROT
Marek Migdal przedstawił koncepcję modernizacji regionalnego systemu informacji
turystycznej w województwie zachodniopomorskim i planowane w tym zakresie
działania szkoleniowe /projekt edukacyjny
w ramach RPO Działanie 8.6/. Wypracowane podczas spotkania wnioski- identyfikacja problemów i potrzeb pracowników biur
informacji turystycznej - zostaną wykorzystane do przygotowania planu działań na
rok 2017 i 2018, a uczestnicy spotkania
będą mieli pierwszeństwo w ubieganiu się
o udział w planowanych działaniach projektowych. Magdalena Ragus Dyrektor
Departamentu e-Informacji Polskiej
Organizacji Turystycznej w swoim wystąpieniu skupiła się na działaniach POT
w obszarze informacji turystycznej, wykorzystaniu nowych technologii i nowych
narzędzi w funkcjonowaniu informacji turystycznej, a także wykorzystaniu mediów
społecznościowych i stron www do komunikacji z turystą. Sylwia Mytnik Kierownik
RCIT w Koszalinie oraz Zastępca Przewodniczącego Forum Informacji Turystycznej omówiła działalność FIT w kontekście
współpracy POT z punktami informacji turystycznej i regionami oraz cele i znaczenie konkursu na najlepsze centrum informacji turystycznej.
Drugi dzień warsztatów związany był z
funkcjonowaniem portalu pomorzezachodnie.travel jako platformy wspólnej promocji regionu zachodniopomorskiego. Aspekty
merytoryczne i techniczne, strukturę portalu oraz tworzenie regionalnego zespołu
redakcyjnego prezentowali Dyrektor Biura
ZROT Zdzisław Pawlicki, Redaktor portalu
po stronie ZROT Jarosław Kominowski oraz
ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydziału
Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
Andrzej Giza.

