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Działania Centrum Usługowo–Doradczego
Euroregionu Pomerania w Koszalinie
29.01.2014r. w Koszalinie odbyło się seminarium z zakresu
zmian w podatku VAT. Seminarium poprowadził mecenas Robert
Goch, prawnik z długoletnim doświadczeniem zawodowym /Urząd
Skarbowy w Szczecinie, Izba Skarbowa w Szczecinie, Kancelaria
Prawna/. W programie seminarium znalazły się tematy dotyczące
zmian w zakresie podstawy opodatkowania, zmian przepisów dotyczących prawa do odliczenia podatku naliczonego, zmian w zakresie
wystawiania faktur VAT. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiał źródłowy zgodny z prezentowaną prelekcją oraz mięli okazję wyjaśnić
wątpliwości, na które natrafiają w swojej pracy zawodowej. Udział
w seminarium wzięło 63 pracowników sekcji księgowych z koszalińskich przedsiębiorstw i instytucji.
25.02.2014r. odbyło się spotkanie informacyjne pt. „Prawo Zamówień Publicznych w 2014 roku.” poprowadzone przez Panią
Elizę Grodzką - wieloletniego specjalistę z zakresu omawianych zagadnień. Informacja o spotkaniu ukazała się w Głosie Koszalińskim
oraz zamieszczono informację na stronie internetowej www.pomerania.org.pl/cud oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Koszalinie i Urzędu Gminy w Mielnie.

Spotkanie informacyjne przebiegło zgodnie z przygotowanym programem. Udział w spotkaniu wzięło 50 przedsiębiorców, samorządowców i działaczy społecznych.
19.03.2014r. w sali konferencyjnej nr 300 Urzędu Miasta w Koszalinie miało miejsce seminarium pt. „Źródła finansowania prowadzonych działań przez organizacje pozarządowe i Jednostki Samorządu Terytorialnego w 2014r.” Podczas seminarium
Pan Artur Gluziński – politolog, były pracownik Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej przedstawił w sposób wysoce przejrzysty zasady
aplikowania o środki publiczne, konkursy ofert, planowane zmiany
oraz rozliczanie za efekty.
Druga część seminarium ukierunkowana była na podmioty zainteresowane aplikowaniem o środki Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży. Prezentacji zagadnienia dokonała Iwona Kowalczyk, związana z Jednostką Centralną PNWM. Prelekcja rozpoczęła się ku miłemu
zaskoczeniu wszystkich uczestników od zabawy integracyjnej „węzeł
gordyjski”. Następnie prowadząca przedstawiła całą plejadę projektów zakończonych długofalową współpracą zachęcając wszystkich
uczestników do aplikowania, kontynuowania i podtrzymywania polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Wszyscy uczestnicy otrzymali
materiał szkoleniowy, szeroką wiedzę oraz narzędzia do podejmowania dalszych aktywności na rzecz swoich szkół, stowarzyszeń i fundacji.Udział w seminarum wzięło 35 przedstawicieli NGO i JST z Koszalina i okolic. Wszyscy uczestnicy jednogłośnie ocenili seminarium
bardzo wysoko pod względem organizacyjnym i merytorycznym.
W nadchodzącym okresie zapraszamy Państwa do udziały w następujących wydarzeniach:
1. 10.04.2014r. seminarium z zakresu podatku dochodowego –
udział bezpłatny
2. 27.04.2014 r. wyjazd studyjny dla pracowników branży beauty
na targi LOOK-forum fryzjerstwa w Poznaniu – organizator pokrywa
koszty związane z przejazdem do Poznania oraz ubezpieczeniem
uczestników. Bilety wstępu na koszt własny.
3. 14.06.2014 r. wyjazd studyjny na targi INKONTAKT do miasta
partnerskiego Koszalina- Schwedt/Oder. Udział bezpłatny.

Zgłoszenia do udziału w w/w wydarzeniach przyjmujemy telefonicznie lub faxem
94 342-65-50 oraz mailem cud@ko-pomerania.pl

Projekt „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo – Doradczych Euroregionu Pomerania na lata 2012 – 2015” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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V Zachodniopomorskie Forum Turystyki
W dniach 12-13 lutego br. w Koszalinie odbyło się V Zachodniopomorskie Forum Turystyki – konferencja, która cyklicznie gromadzi
regionalnych przedstawicieli branży turystycznej, samorządu województwa i samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych
sektora turystyki, zainteresowanych rozwojem turystyki.
Forum było inauguracją wspólnego projektu Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Województwa Zachodniopomorskiego oraz Forum Turystyki Regionów pn. „Partnerstwo
regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w województwie
zachodniopomorskim”. Gośćmi specjalnymi konferencji byli Andrzej Jakubowski, wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olga Piekarzewska z departamentu turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, Teresa Buczak z Polskiej Organizacji
Turystycznej.
Zamierzeniem organizatorów tegorocznej edycji było m.in. zacieśnienie i zintensyfikowanie działań na rzecz współpracy władz
regionalnych i lokalnych z organizacjami pozarządowymi- w
szczególności Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi (LOT). Za
kluczowe zostały uznane zagadnienia współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowy oraz finansowania działań na rzecz rozwoju turystyki, w tym funkcjonowa-

nia i finansowania działań Lokalnych Organizacji Turystycznych
Ważną część Forum stanowiły prezentacje i dyskusje na temat zadań, które mogą być sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w
perspektywie finansowej 2014-2020. W trakcie spotkania każdy zainteresowany mógł podzielić się z autorami projektów swoją opinią
na temat zapisanych w nim kierunków wydatkowania unijnych środków, z których dla naszego województwa przeznaczono kwotę 6,7
miliarda złotych.
Podczas spotkania branżowego zaprezentowano również trzy
projekty, których realizacja właśnie się rozpoczyna, mające na celu
wypracowanie modelu współpracy Urząd Marszałkowski - ZROT
oraz JST - LOT; wsparcie dla przedsiębiorstw turystycznych działających na terenach chronionych; wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne.
Konferencja została zorganizowana przez: Zachodniopomorską
Regionalna Organizację Turystyczną oraz Forum Turystyki Regionów.
W forum uczestniczyli pracownicy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Pomorza Środkowego jako przedstawiciel sektora turystycznego
oraz jako członek Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Projekt finansowany jest ze środków EOG 2009-2014 pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Realizacja Projektu pn. „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego
Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału
rozwojowego regionu”
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego realizuje
Projekt pn. „Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu” w ramach programu regionalnego Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z
przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego
ze środków EOG na lata 2009-2014.
Partnerami w projekcie są gminy członkowskie Stowarzyszenia tj:
Miasto Koszalin, Gmina Będzino, Gmina Manowo, Gmina Mielno, Miasto i Gmina Polanów, Gmina i Miasto Sianów, Powiat Koszaliński. Do
współpracy przystąpiła ponadto gmina Biesiekierz, gmina Świeszyno, Fundacja Środkowopomorska Grupa Działania i Koszalińska Izba
Przemysłowo - Handlowa. Harmonogram realizacji projektu przewidziany jest na lata 2014 - 2015.
Idea przygotowania wniosku i ubiegania się o wsparcie finanso-

we wynika m.in. z nowych regulacji europejskiej polityki spójności i
polskiej polityki rozwoju. Polityka rozwoju regionalnego kraju w coraz większym stopniu preferuje współpracę między samorządami w
celu wspólnego rozwiązywania problemów danego obszaru, regionu.
Współpraca ma dotyczyć realizacji przedsięwzięć w ramach tzw. obszarów funkcjonalnych oraz polegać na integracji różnych podmiotów publicznych.
Obszar funkcjonalny według Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju to zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi
uwarunkowaniami i przewidywanymi, jednolitymi celami rozwoju.
Główne cele projektu to : wypracowanie i wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy jednostek samorządu terytorialnego,
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, podmiotów gospodarczych i pozarządowych w celu podejmowania wspólnych decyzji
dotyczących Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz przygo-
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towanie dokumentów strategicznych, sektorowych i dokumentacji
technicznych w celu wdrażania inwestycji infrastrukturalnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
W ramach projektu powstaną dokumenty planistyczne Zrównoważona Strategia Rozwoju Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego,
Sektorowy Program Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego KOF oraz dokumentacje techniczne i studia wykonalności celem wdrażania inwestycji infrastrukturalnych na obszarze KOF.
Proponowane dokumentacje techniczne dotyczyć mają m.in. ścieżek
rowerowych, zagospodarowania akwenów wodnych, miejsc rekreacji
oraz szlaków tematycznych. Ważnym elementem w trakcie prac nad
dokumentami planistycznymi będą konsultacje społeczne wzmacniające udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji lokalnych.
Umowa na realizację projektu ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju podpisana została w dniu 30 stycznia 2014r.
W ramach działań o charakterze informacyjno – promocyjnym wykonano przenośny banner w postaci roll-up, zakupiono 200 sztuk notesów promocyjnych oraz 200 sztuk długopisów z nadrukami. W dniu 31 stycznia
odbyła się konferencja prasowa dotycząca charakterystyki partnerstwa,
założeń projektu prezentacji działań i planowanych efektów do osiągnięcia. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele koszalińskich mediów,

branży turystycznej m.in. Koszalińskiego Oddziału PTTK, Koszalińskiego
Stowarzyszenia Rowerowego „Roweria”, przedstawiciele organizacji zrzeszających lokalnych przedsiębiorców m.in. Koszalińskiej Izby Przemysłowo – Handlowej. Bieżące informacje obrazujące przebieg Projektu znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia www.ko-pomerania.pl
Przedstawiciele Stowarzyszenie w dniu 17 lutego br. uczestniczyli w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju dla beneficjentów programu „Rozwój miast
poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Spotkanie służyło omówieniu zasad
wdrażania projektów w ramach programu regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii finansowo-rozliczeniowych, zamówień
publicznych, zmian w projekcie oraz informacji i promocji.
W ramach cyklicznych spotkań z partnerami projektu w dniu 11
marca w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się spotkanie informacyjne
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na temat stanu realizacji projektu oraz zadań planowanych na okres
najbliższego miesiąca.
W dniach 13 - 14 marca 2014r. Stowarzyszenie jako Lider Projektu,
celem odpowiedniego przygotowania dokumentacji przetargowej na
opracowanie Strategii Rozwoju KOF i Programu Sektorowego, przeprowadziło procedurę dialogu technicznego. Celem prowadzonego
dialogu technicznego, w którym uczestniczyło 6 firm było pozyskanie informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych

warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji. W trakcie spotkań poruszono
temat kryteriów pozacenowych, którymi Zamawiający będzie się
kierował przy wyborze oferty.
Reprezentanci partnerstwa Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego uczestniczyli w dniach 18-19 marca w warsztatach dla Partnerstw,
biorących udział w Programie Regionalnym EOG, tj. Partnerstw, które
otrzymały dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG. W spotkaniu obok przedstawicieli partnerstw wzięli udział reprezentanci Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, doradcy partnerstw z ramienia
Związku Miast Polskich oraz przedstawiciele partnerstw norweskich
– Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych. Norwescy
prelegenci przedstawili m.in. zasady współpracy JST w różnych formach organizacyjnych, przykłady współpracy międzysektorowej.
Zgodnie z harmonogramem i działaniami projektu w dniach 20-21
marca odbyło się szkolenie dla wszystkich przedstawicieli Partnerstwa z zakresu zarządzania strategicznego, zamówień publicznych
oraz narzędzi efektywnej komunikacji w partnerstwie.
Kolejne działania projektowe związane będą z ogłoszeniem przetargu na opracowania strategiczne i sektorowe oraz ich realizacja.
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Podsumowanie roku 2013 w Regionalnym Centrum
Informacji Turystycznej w Koszalinie
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej funkcjonując przez
cały rok dla zobrazowania ruchu turystycznego prowadzi statystyki udzielonych informacji. Działania informacyjne, które prowadzi Centrum udzielane są osobiście, telefonicznie i drogą mailową.
Adresatami są m.in. mieszkańcy regionu, turyści lub odwiedzający krajowi i zagraniczni, przedstawiciele branży turystycznej. W
2013 roku z usług RCIT Koszalin skorzystało 7003 osoby. Wykres
nr 1 przedstawia zestawienie dotyczące działalności informacyjnej Centrum w latach 2006-2013. Największy ruch turystyczny,
jak co roku odnotowano w miesiącach letnich lipiec – sierpień, z
jedną różnicą - po raz pierwszy od początku funkcjonowania Centrum - w lipcu, a nie w sierpniu zaobserwowano największe natężenie informacyjne (wykres nr 2). Zaistniała zmiana spowodowana była m.in. sprzyjającą pogodą w lipcu, co zachęciło większą
liczbę osób do przyjazdów, zarówno typowo weekendowych, jak i
na dłuższy pobyt.

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej poza działalnością
informacyjną prowadzi szereg działań na rzecz rozwoju i promocji
regionu koszalińskiego. W 2013 roku do najważniejszych zadań należy zaliczyć:
1. Działalność wydawniczą:
Informator Turystyczny Katalog bazy noclegowej Powiatu Koszalińskiego, nakład 1500 egzemplarzy, dwie wersje językowe, polska
1000 szt., niemiecka 500 szt.
Ulotka Atrakcje Dla Dzieci Koszalin i Powiat Koszaliński, nakład
1000 egzemplarzy,
Mapa Turystyczna Powiatu Koszalińskiego, nakład 2000 egzemplarzy, część opisowa w dwóch wersjach językowych,
Biuletyn Stowarzyszenia w Gazecie Ziemskiej /kwartalnie/ – informacje z działań realizowanych przez Stowarzyszenie oraz RCIT,
wersja w formacie PDF dostępna jest na stronie internetowej www.
it-pomorze.pl
2. Sprzedaż wydawnictw turystycznych, przewodników i map /
współpraca z Wydawnictwami ROKART z Koszalina, REGION z Gdyni,
BIK z Piły, DEMART z Warszawy, EKO MAP ze Świdwina/; sprzedaż
materiałów promocyjnych typu koszulki, kubki, długopisy, plecaki,
breloki, magnesy itp.;
3. Dystrybucję bezpłatnych materiałów wydanych przez Stowarzyszenia; bezpłatnych materiałów promocyjnych i informacyjnych gmin powiatu koszalińskiego, instytucji kultury, podmiotów turystycznych z Koszalina i okolic, publikacji i folderów
wybranych miast i gmin województwa zachodniopomorskiego;
dystrybucję miesięcznika miejskiego „Trendy ”- bezpłatnego
informatora miejskiego, „Gazety Ziemskiej” oraz miesięcznika
„Prestiż”;

Wykres nr 1.
Korzystający z usług RCIT w latach 2006-2013

4. Udział w imprezach targowych turystycznych /wspólnie z przedstawicielem Urzędu Miejskiego w Koszalinie/:
• Międzynarodowe Targi Turystyczne Wrocław 2013 /5-7 kwietnia /
• Międzynarodowe Targi Turystyki „W stronę słońca” w Opolu /17-19
maja/,
• Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2013 w Poznaniu /17-19 październik/,
• udział ofertowy poprzez Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną w targach Reisen w Hamburgu, Ferie for alle Herning, ITB w Berlinie, TUR w Goeteborgu, T&C Lipsk oraz TT Warsaw
Tour & Travel w Warszawie.
5. Współpracę z Oddziałem Koszalińskim PTTK, Stowarzyszeniem
„ROWERIA”, współpracę z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną oraz Biurem Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
w Szczecinie.

Wykres nr 2.
Liczba udzielonej informacji turystycznej w 2013r.

6. Udział pracowników RCIT w szkoleniach i konferencji podsumowującej w ramach Projektu „RECreate – Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku
Pomorska Droga św. Jakuba”, realizowanego m.in. przez Urząd
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Celem projektu jest przybliżenie idei wędrowania szlakiem Św. Jakuba. Projekt realizowany był do grudnia 2013 - do tego czasu na szlaku
pojawiły się charakterystyczne dla Camino żółte muszle, wydane
zostały również przewodniki i mapy po Pomorskiej Drodze Św. Jakuba, która przebiega m.in. przez gminę Sianów, gminę Polanów,
Manowo oraz Miasto Koszalin.

