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Dzia³ania Centrum
Us³ugowo-Doradczego
Euroregionu Pomerania
w Koszalinie

18.01.2012r. przedstawiciel CUD w Koszalinie uczestniczy³ w Szczecinie w seminarium pn. „Niemiecki rynek
- szanse i trudnoœci dla polskich przedsiêbiorców”.
Seminarium skierowane by³o
do przedsiêbiorców, którzy planuj¹ wkroczyæ na rynek nie-

miecki. Prelegenci z Polski oraz
Niemiec przedstawili zagadnienia z zakresu prawa handlowego, ze szczególnym uwzglêdnieniem elementów, na które
uwagê powinien zwróciæ polski
przedsiêbiorca zawieraj¹cy
umowê z niemieckim kontrahentem. Omówiono równie¿ instrumenty finansowe oraz sposoby
wsparcia dla przedsiêbiorców
w Niemczech. Koncepcje Pojedynczego Punktu Kontaktowego, który powsta³ na mocy Dyrektywy Us³ugowej oraz ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej omówili pracownicy
Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

wanie marki na rynku niemieckim”, które odby³o siê
15.02. br. w Urzêdzie Miejskim
w Koszalinie. Seminarium przeznaczone by³o dla przedsiêbiorstw poszukuj¹cych nowych
strategii marketingowych dla
swoich produktów oraz chc¹cych wykorzystaæ potencja³
i atrakcyjnoœæ polskiego i niemieckiego rynku. Spotkanie prowadzi³ Claus-Peter Kettner, doradca ds. technologii, kierownik
projektów w europejskich programach badawczych. Od roku

2000 tymczasowy manager
ds. dystrybucji i marketingu
technologii dla firm Start Up i
Spin w instytutach uniwersyteckich. Tematem wiod¹cym seminarium by³o przedstawienie
istotnych elementów oraz skutecznych procesów dystrybucji w firmach technologicznych.
W ramach spotkania odby³y siê
rozmowy kooperacyjne pomiêdzy polskimi i niemieckimi przedsiêbiorcami.
W seminarium udzia³ wziê³o
40 osób.

Centrum Us³ugowo-Doradcze w Karlinie i w Koszalinie by³o organizatorem seminarium pn. „Pozycjonowanie produktów i technologii innowacyjnych - budo-
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Katalog Bazy Noclegowej
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie, dzia³aj¹ce w strukturach Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Pomorza Œrodkowego realizuj¹c swoje zadania statutowe, w tym dzia³ania o charakterze promocyjnym, planuje do koñca czerwca br. wydaæ zaktualizowany
Informator Turystyczny Katalog Bazy Noclegowej Pomorza
Œrodkowego. Poprzednie edycje ukaza³y siê w latach 2008 i
2010.
Terytorialnie dane zawarte
w publikacji obejmowaæ bêd¹
obiekty noclegowe z terenu gmin
Powiatu koszaliñskiego. W Informatorze oprócz prezentacji
obiektów znajd¹ siê krótkie opisy gmin, wykaz szlaków turystycznych, dane adresowe dotycz¹ce obs³ugi turysty, rekreacji i instytucji kultury. Prezentacja poszczególnych obiektów
noclegowych w uk³adzie: opis,
piktogramy, zdjêcie.
Katalog wydany w nak³adzie

2000 egzemplarzy, w dwóch
wersjach jêzykowych (polskiej
i niemieckiej) dostêpny bêdzie
w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
oraz dystrybuowany bêdzie na
targach krajowych (Opole,
Szczecin, Poznañ, Wroc³aw)
i zagranicznych (Berlin, Hamburg, Lipsk).
W zwi¹zku z powy¿szym
RCIT proponuje wspó³pracê
w ramach przygotowania Katalogu poprzez zamieszczenie informacji o obiektach noclegowych funkcjonuj¹cych ca³orocznie i sezonowo. Zainteresowane osoby mog¹ zg³aszaæ
swój udzia³ poprzez adres mailowy sylwia.mytnik@ko-pomerania.pl otrzymuj¹c w odpowiedzi krótk¹ ankietê do wype³nienia charakteryzuj¹c¹
obiekt. Uzyskane informacje pos³u¿¹ jednoczeœnie do aktualizacji danych na stronie internetowej Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej www.it-pomorze.pl. Zamieszczenie informacji o obiekcie jest bezp³atne.

Planowane dzia³ania
w zakresie promocji turystyki wodnej
na terenie powiatu koszaliñskiego
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego,
w ramach swojej dzia³alnoœci
statutowej zwi¹zanej z tworzeniem warunków do rozwoju turystyki, z³o¿y³o dwa wnioski do
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizacjê zadañ publicznych Województwa
Zachodniopomorskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa
na rok 2012r.
W ramach zadania pn. „Turystyka wodna powiatu koszaliñskiego. Przewodnik
dla kajakarzy, ¿eglarzy
i wêdkarzy” planowane jest
wydanie 2000 egzemplarzy publikacji na temat ró¿nych form
turystyki wodnej rozwijanych
na terenie gmin Powiatu koszaliñskiego. Przewodnik uka¿e siê
w wersji polskiej i niemieckiej.
Zadanie pn. : „Tablice informacyjne Wêdkarski powiat koszaliñski” obejmuje

wydanie mapy wêdkarskiej
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.
Dzia³ania obu zadañ planowane s¹ do realizacji od kwietnia do
paŸdziernika tego roku. Obecnie
wnioski oceniane s¹ pod wzglêdem formalnym i merytorycznym.
Wniosek Stowarzyszenia
pn. „Turystka wodna jako produkt turystyczny Powiatu koszaliñskiego” z³o¿ony do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach konkursu ofert na realizacjê zadañ z zakresu turystyki
na rok 2012 znalaz³ siê na 3 miejscu na liœcie rezerwowej uzyskuj¹c 72,3 pkt. Dofinansowanie otrzyma³y 34 podmioty na
122 zakwalifikowane do oceny
merytorycznej.
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Region koszaliñski
we Wroc³awiu
W dniach 3-5 lutego bie¿¹cego roku odby³a siê czwarta edycja Miêdzynarodowych Targów Turystycznych Wroc³aw
2012. Motto przewodnie tegorocznej edycji
„Podró¿e zaczynaj¹ siê od marzeñ” wpisa³o
siê w wachlarz prezentowanych atrakcji
i ofert. W ci¹gu trzech dni uczestnicy mogli
zapoznaæ siê z ofert¹ turystyczn¹ 254 wystawców z Polski i zagranicy. Blisko 10 tys.
wroc³awian i nie tylko odwiedzi³o Halê Stulecia, by poznaæ najnowsze oferty turystyczne i uczestniczyæ w takich wydarzeniach
specjalnych jak: Festiwal Podró¿ników, Festiwal Kulinarny, Strefa Ma³ego Podró¿nika(Tipi Town, Jura Park, Oasis Fun Club).
W programie by³y tak¿e liczne konferencje i seminaria, które porusza³y wa¿ne dla
turystyki tematy m.in. zagadnienia zwi¹zane z EURO 2012, efektywnoœæ wybranych
narzêdzi promocyjnych. Partnerem tegorocznych targów by³o województwo lubelskie. Wœród wystawców znalaz³y siê regiony z ca³ej Polski, gminy, uzdrowiska, stowarzyszenia, przedstawiciele bran¿y hotelowej, organizatorzy atrakcji turystycznych, biura podró¿y, touroperatorzy, promotorzy aktywnego wypoczynku. Obecni byli
przedstawiciele z zagranicy, min. z Niemiec,
Czech, S³owacji, W³och, Indonezji i innych.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Pomorza Œrodkowego wraz z miastem
Koszalin prezentowa³o siê w ramach stoiska województwa zachodniopomorskiego
zorganizowanego przez Zachodniopomorsk¹ Regionaln¹ Organizacjê Turystyczn¹. Odwiedzaj¹cy mogli zapoznaæ siê
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z materia³ami informacyjnymi dotycz¹cymi
atrakcji turystycznych oraz form aktywnego wypoczynku.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê
mapa szlaków rowerowych powiatu koszaliñskiego oraz folder Staromiejskiej Trasy Turystycznej w Koszalinie. Mieszkañcy
Wroc³awia chêtnie dzielili siê swoimi wspomnieniami z pobytów na koszaliñskim wybrze¿u oraz wspominali swoje rodzinne
miasto. Podczas targów prezentowano tak¿e folder Szlaku konnego Pomorza Œrodkowego oraz ulotkê o laureatach ubieg³orocznej edycji konkursu na produkt turystyczny Pomorza Œrodkowego. Ciekawym
miejscem dla planuj¹cych wypoczynek
w naszym regionie okaza³y siê Ogrody Tematyczne Hortulus w Dobrzycy. Zainteresowani mogli tak¿e otrzymaæ kalendarz imprez na rok 2012 przygotowany przez
Urz¹d Miejski w Koszalinie.
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Dzia³alnoœæ merytoryczna RCIT
zwi¹zana jest z realizacj¹ celu statutowego Stowarzyszenia - tworzenie warunków do rozwoju turystyki w szczególnoœci poprzez polepszanie i rozwój,
infrastruktury turystycznej, promocjê
turystyki, pozyskiwanie inwestorów,
monitoring ruchu turystycznego.

nych TOUR SALON 2011 w Poznaniu
w dniach 19-22 paŸdziernika,
- udzia³ ofertowy poprzez Zachodniopomorsk¹ Regionaln¹ Organizacjê Turystyczn¹ w targach TUR w Hamburgu,
ITB w Berlinie, TUR w Goeteborgu;
• Realizacjê zadania pn. „Tablice informacyjne szlaków rowerowych Powiatu koszaliñskiego” - aktualizacja 5 tablic z map¹
szlaków rowerowych zlokalizowanych
w Koszalinie przy drogach wyjazdowych
(ul. Morska, ul. W³adys³awa IV, ul. Pi³sudskiego, ul. Lubiatowska, ul. Lechicka) oraz
wydanie 2000 egz. mapy szlaków rowerowych powiatu koszaliñskiego. Zadanie
dofinansowane z bud¿etu województwa

zachodniopomorskiego w ramach otwartego konkursu ofert na wspierania realizacji zadañ publicznych województwa zachodniopomorskiego w zakresie turystyki
i krajoznawstwa w województwie zachodniopomorskim w 2011 w kwocie 5.000
z³. tj. 58,63%. Ca³kowita wartoœæ zadania
8.528,25 z³.;
• Realizacjê zadania pn. „Szlak konny Pomorza Œrodkowego” dofinansowanego ze
œrodków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Wartoœæ zadania 40.067,31 z³., dofinansowanie w kwocie 25.325,25 z³.tj.
63,20%. W ramach zadania opracowanie
ci¹g dalszy na natêpnej stronie

Promocja regionu, dzia³alnoœæ informacyjna oraz tworzenie warunków do rozwoju
turystyki w roku 2012 prowadzone by³o
poprzez:

Wykres 1.Liczba obs³u¿onych turystów w 2011r.

• Wydanie Mapy atrakcji turystycznych Powiatu Koszaliñskiego w nak³adzie 3000 egzemplarzy, czêœæ opisowa w dwóch wersjach jêzykowych (polskiej, niemieckiej);
• Wydanie ulotki promocyjnej o laureatach
konkursu na produkt turystyczny Pomorza
Œrodkowego (edycja 2011r.) w nak³adzie
1000 egz.;
• Redakcjê Biuletynu Stowarzyszenia - informacje z dzia³añ realizowanych przez Stowarzyszenie oraz RCIT zamieszczane raz
na kwarta³ w Gazecie Ziemskiej; wersja elektroniczna dostêpna na stronie internetowej
www.it-pomorze.pl
• Prezentacjê wizytówki RCIT na ok³adce
Planu Miasta Koszalina wydanym przez
Wydawnictwo „BIK” z Pi³y;
• Sprzeda¿ wydawnictw turystycznych,
przewodników i map (wspó³praca z Wydawnictwami ROKART z Koszalina, REGION z Gdyni, BIK z Pi³y, EKO MAP ze
Œwidwina);
• Sprzeda¿ materia³ów - gad¿etów promocyjnych m.in. Koszalina i Mielna
• Dystrybucjê bezp³atnych materia³ów promocyjnych i informacyjnych gmin powiatu
koszaliñskiego, instytucji kultury, podmiotów turystycznych z Koszalina i okolic, publikacje i foldery wybranych miast i gmin
województwa zachodniopomorskiego;
• udzia³ w imprezach targowych turystycznych:
- Miêdzynarodowe Targi Turystyczne we
Wroc³awiu w terminie 8-10 kwietnia
- Targi Turystyczne MARKET TOUR „Piknik nad Odr¹” w Szczecinie w terminie
7-8 maja
- Targi Zdrowia i Turystyki w Koszalinie
w terminie 22-23 maja,
- Targi Regionów i Produktów Turystycz-

Wykres 2. Turyœci krajowi i zagraniczni w RCIT w 2011r.
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koncepcji przebiegu i oznakowania szlaku; oznakowanie szlaku konnego na odcinku 138,4 km, w tym monta¿ 10 tablic ze
schematem przebiegu szlaku przy gospodarstwach agroturystycznych z jazd¹
konn¹; wydanie folderu promocyjnego
w iloœci 2000 egz. w wersji polskiej i niemieckiej; monta¿ 4 tablic informacyjnych
w stela¿u drewnianym z map¹ przebiegu
szlaku i informacjami praktycznymi (lokalizacje - Manowo, Skibno, Kr¹g, Bia³y Bór);
• Prowadzenie badañ ankietowych wœród
osób odwiedzaj¹cych Centrum - ocena
funkcjonowania Centrum oraz monitoring
regionalnego ruchu turystycznego; losowanie nagrody w postaci aparatu fotograficznego dla osoby, która poda³a swoje
dane osobowe,
• Udzia³ w konkursie „Zachodniopomorskie
Per³y w Koronie” organizowanym przez
Zachodniopomorsk¹ Regionaln¹ Organizacjê Turystyczn¹ wraz z portalem nasze
miasto.pl; w gronie wyró¿nionych: sp³ywy kajakowe rzekami Unieœæ, Grabowa,
Bagiennica; Góra Che³mska w Koszalinie
oraz Sianowska Kraina w Kratkê;
• Udzia³ w projekcie „RAZEM lokalnie WIÊCEJ regionalnie - partnerstwa lokalne
w turystyce narzêdziem sukcesu zmian
gospodarczych na poziomie lokalnym
i wojewódzkim” - realizowanym przez Forum Turystyki Regionów i Instytut Wspierania Turystyki w Szczecinie - powstanie
Grupy Partnerskiej Sektora Turystyki Miasta Koszalina;
• Wspó³pracê z Oddzia³em Koszaliñskim
PTTK, Stowarzyszeniem „ROWERIA”,
• Wspó³pracê z Zachodniopomorsk¹ Regionaln¹ Organizacj¹ Turystyczn¹ oraz Biurem Turystyki Urzêdu Marsza³kowskiego
w Szczecinie (m.in. materia³y promocyjne
o województwie, artyku³y w czasopismach bran¿y turystycznej, promocja konkursu Zachodniopomorskie Per³y w Koronie, konkursu EDEN, konkursu POT na najlepszy produkt turystyczny).
Dzia³ania informacyjne prowadzone s¹
w siedzibie RCIT od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach od 8:00 do 17:00, w sezonie
letnim w dni powszednie od 8:00 do 18:00
a w soboty od 8:00 do 16:00. Dzia³ania skierowane s¹ do mieszkañców regionu oraz
turystów krajowych i zagranicznych. Informacje udzielane s¹ osobiœcie, telefonicznie
i drog¹ e-mailow¹. Pytania dotycz¹ g³ównie
dostêpnoœci bazy noclegowej w Koszalinie
i miejscowoœciach nadmorskich, atrakcji turystycznych w regionie koszaliñskim i zachodniopomorskim, mo¿liwoœci aktywnego
wypoczynku, mo¿liwoœci spêdzania czasu
z dzieæmi, lokalizacji ró¿nych instytucji i pod-
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miotów gospodarczych, informacji o komunikacji regionalnej oraz PKP. Materia³y promocyjne dla zainteresowanych przesy³ane
s¹ tak¿e poczt¹.
Z prowadzonych przez pracowników
Centrum statystyk wynika, ¿e z us³ug RCIT
w 2011 roku skorzysta³o 5.851 osób, w tym
969 turystów zagranicznych, co prezentuj¹
wykresy na str 3. Na wykresach nie
uwzglêdniono miesi¹ca kwietnia z uwagi na
trwaj¹c¹ od 18.03.2011 do 30.04.2011r. modernizacjê sali obs³ugi Centrum.
W ramach realizacji celu statutowego
Nr 3 oraz uchwa³y Walnego Zebrania
Cz³onków Stowarzyszenia Nr 1/1/2011
z dnia 8 lutego realizacja projektu „Zwiêkszenie dostêpu do informacji turystycznej
poprzez modernizacjê i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 5 Turystyka, Kultura i rewitalizacja Dzia³anie 5.1 Infrastruktura
turystyczna, Poddzia³anie 5.1.2 Regionalny
system informacji turystycznej oraz rozwój
produktów turystycznych, wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

W ramach projektu zrealizowano nastêpuj¹ce dzia³ania:
1. wykonanie projektu aran¿acji (wizualizacje i projekty techniczne) sali obs³ugi
Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej,
2. modernizacjê sali obs³ugi RCIT (wymiana
mebli, malowanie œcian, wymiana posadzki na wyk³adzinê elastyczn¹ z logo
RCIT, prze³o¿enie sieci internetowej),
3. zakup telewizora LED, z wejœciami na
USB, monitor 42 cale - monta¿ na œcianie
g³ównej w Centrum,
4. zmiana projektu graficznego i modernizacja techniczna strony internetowej RCIT
www.it-pomorze.pl,
5. wprowadzenie na stronê www.it-pomorze.pl mapy turystycznej powiatu koszaliñskiego wraz z programem do jej za-

Walne Zebranie
Cz³onków
Stowarzyszenia
8 marca br. odby³o siê posiedzenie
Walnego Zebrania Cz³onków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego. Podczas spotkania podjêto
uchwa³ê w sprawie wysokoœci, sposobu i terminu wnoszenia sk³adki rocznej za 2012 rok oraz uchwa³ê w sprawie bud¿etu Stowarzyszenia na rok
2012. Omówiono i przyjêto uchwa³ê
w sprawie programu dzia³ania Stowarzyszenia na 2012 rok.
Podczas spotkania przedstawiciele Koszaliñskiej Wy¿szej Szko³y Humanistycznej zaprezentowali koncepcjê
powstania Oœrodka Doskonalenia Kadr
Administracyjnych.
W lutym w trybie indywidualnego
g³osowania podjêto dwie uchwa³y,
pierwsz¹ w sprawie realizacji przez
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego w Koszalinie zadania pn. „Turystyka wodna Powiatu koszaliñskiego. Przewodnik dla kajakarzy,
¿eglarzy i wêdkarzy”, drug¹ w sprawie realizacji przez Stowarzyszenie
Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego
w Koszalinie zadania pn. „Tablice informacyjne - Wêdkarski powiat koszaliñski”. Obie uchwa³y zwi¹zane s¹ ze z³o¿eniem wniosków o dofinansowanie
tych zadañ do Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach otwartego konkursu ofert
na wspieranie realizacji zadañ publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w roku 2012r.

rz¹dzania,
6. wprowadzenie na stronê internetow¹
www.it-pomorze.pl Interaktywnej
Bazy Noclegowej - prezentacja obiektów noclegowych oraz wprowadzanie przez w³aœciciel obiektów informacji o prowadzonych promocjach i dostêpnoœci wolnych miejsc noclegowych,
7. zakup dwóch zestawów komputerowych, w tym jeden z oprogramowaniem
Microsoft Office dla pracownika Centrum; drugi celem stworzenia stanowiska komputerowego dla turysty,
8. zakup programu do Infokiosku zewnêtrznego - rozbudowa pamiêci i procesora,
9. zakup programu graficznego,
10. zakup aparatu fotograficznego, cyfrowego i kamery.

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00

