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Dzia³ania Centrum Us³ugowo-Doradczego
Euroregionu Pomerania w Koszalinie

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W okresie od grudnia 2010 do lutego
2011 r. przedstawiciele Centrum Us³ugowo
- Doradczego Euroregionu Pomerania w Koszalinie uczestniczyli w dwóch spotkaniach
polsko-niemieckich zwi¹zanych ze wspó³prac¹ w zakresie rynku pracy. 9 grudnia
2010r. odby³o siê 55. Polsko-Niemieckie Forum Przedsiêbiorców pn.: „Zniesienie ograniczeñ swobodnego przep³ywu pracowników w 2011 / zabezpieczenie rynku specjalistów-szans¹ dla MŒP”. W zwi¹zku
z otwarciem europejskiego rynku pracy dla
polskich obywateli, zmianami europejskiego
rynku pracy i edukacji zorganizowano spotkanie maj¹ce na celu przybli¿enie tematu

Forum przedsiêbiorców
dotycz¹cego zmian lub u³atwieñ mog¹cych
pojawiæ siê dla polskich i niemieckich przedsiêbiorców, jakie czekaj¹ nas formalnoœci
i jaki wp³yw bêdzie mia³o otwarcie rynku europejskiego pracy dla naszego regionu.
24 lutego br. w Schwedt nad Odr¹ odby³a siê polsko-niemiecka konferencja pod
tytu³em: „Otwarcie niemieckiego rynku pracy - impulsy dla ponadgranicznego obszaru
gospodarczego”. W ramach konferencji wy-

st¹pili specjaliœci do spraw gospodarczych
i prawnych. Od 1 maja polscy pracownicy
bêd¹ mieli nieograniczony dostêp do niemieckiego rynku pracy. W ramach konferencji zosta³y omówione perspektywy rozwojowe,
skutkuj¹ce stopniowym ³¹czeniem siê rynków pracy w polsko-niemieckim obszarze
granicznym. Wa¿nymi zagadnieniami poruszanymi w trakcie konferencji by³a m.in.
oczekiwana migracja si³y roboczej, analiza
sytuacji pracowników wykwalifikowanych
w województwie zachodniopomorskim oraz
prawne uregulowania w przypadku podjêcia pracy w kraju s¹siada.
W kwietniu i maju odbêd¹ siê nastêpuj¹ce spotkania:
1. „Bez granic” - Polsko-Niemieckie AirportSpotkanie M³odzie¿y w po³¹czeniu z targami edukacji oraz dyskusj¹ panelow¹
na temat: „Gospodarka i szko³a - partnerzy na przysz³oœæ”, 13.04.2011 Neubrandenburg;
2. Polsko-niemiecka wizyta przedsiêbiorców
w Prenzlau na VI Targach Energii w po³¹czeniu z prezentacj¹ miejscowego
oœrodka produkcji energii odnawialnej, 67.05.2011, Prenzlau;
3. 57 Polsko-Niemieckie Forum Przedsiêbiorców „Wymiana doœwiadczeñ w Euroregionie Pomerania na temat innowacyjnych metod w dziedzinie rehabilitacji i
odnowy biologicznej”, 17.05.2011, Ko³obrzeg;
4. Wyjazd polskich przedsiêbiorców bran¿y kosmetycznej, rehabilitacji, odnowy
biologicznej do Niemiec, 31.05.2011,
Schwedt/Oder
Osoby zainteresowane udzia³em
w nadchodz¹cych imprezach mog¹ kontaktowaæ siê z Biurem Centrum Us³ugowo Doradczego w Koszalinie przy ul.
Zwyciêstwa 42 p. 216, tel. 94/ 342-65-50.

Konferencja - Schwed
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Regionalne Centrum
Informacji Turystycznej
w Koszalinie w 2010 roku
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,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 regionu koszaliñskiego, atrakcji turystycznych w regionie zachodniopomorskim,
mo¿liwoœci aktywnego wypoczynku, mo¿liwoœci spêdzania
czasu z dzieæmi, lokalizacji ró¿nych instytucji i podmiotów gospodarczych, informacji o komunikacji podmiejskiej oraz PKP.
Materia³y promocyjne dla zainteresowanych przesy³ane s¹
tak¿e poczt¹.
Promocja regionu, dzia³alnoœæ informacyjna oraz tworzenie warunków do rozwoju turystyki prowadzone by³o poprzez:
• Wydanie Informatora Turystycznego Katalogu Bazy
Noclegowej Pomorza Œrodkowego w nak³adzie 2000 egzemplarzy, w trzech wersjach
jêzykowych,
• Wydanie Mapy szlaków turystycznych Góry Che³mskiej
w skali 1:15000, w nak³adzie
2000 egz.; mapa wydana
w ramach zadania „Tablice informacyjne szlaków turystycznych kompleksu leœnego
Góry Che³mskiej” dofinansowanego z bud¿etu województwa
zachodniopomorskiego w ramach konkursu ofert na wspieranie realizacji zadañ publicznych województwa zachodniopomorskiego w zakresie promocji, upowszechniania i rozwoju
turystyki w roku 2010,
• Wydanie ulotki promocyjnej o
laureatach konkursu na produkt turystyczny Pomorza
Œrodkowego (edycja 2009 r.)
w nak³adzie 1000 egz.,
• Redakcjê Biuletynu Stowarzyszenia - biuletyn obejmuje informacje z dzia³añ realizowanych przez Stowarzyszenie
oraz RCIT; wydanie w kwietniu i lipcu w iloœci 150 egzemplarzy; wersja polska i angiel-
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ska dostêpna na stronach internetowych www.ko-pomerania oraz www.it-pomorze.pl,
wydanie grudniowe w Gazecie Ziemskiej
• Prezentacjê wizytówki RCIT
w Atlasie turystyczno-samochodowym Polskie Wybrze¿e
Ba³tyku - Wydawnictwo „BIK”
z Pi³y,
• Sprzeda¿ wydawnictw turystycznych, przewodników
i map (wspó³praca z wydawnictwami ROKART z Koszalina, REGION z Gdyni, BIK z Pi³y,
DEMART z Warszawy, PLAN
z Jeleniej Góry),
• Dystrybucjê bezp³atnych materia³ów wydanych przez Stowarzyszenie,
• 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 12-14 lutego,
- Targi Turystyki i Wypoczynku
„LATO 2010” w Warszawie
w terminie 24-25 kwietnia,
- Targi Zdrowia i Turystyki
w Koszalinie w terminie 2223 maja,
- Targi Regionów i Produktów
Turystycznych TOUR SALON
2010 w Poznaniu w dniach
20-23 paŸdziernika,
- udzia³ ofertowy poprzez Zachodniopomorsk¹ Regionaln¹
Organizacjê Turystyczn¹ w
targach w TUR w Hamburgu,
ITB w Berlinie, TUR w Goeteborgu oraz TT Warsaw Tour
& Travel w Warszawie (udzia³
bezp³atny),
• Realizacjê zadania dotycz¹c¹
tablic informacyjnych z map¹
szlaków turystycznych Góry
Che³mskiej - monta¿ 4 tablic
oraz wydanie 2000 egz. mapy
szlaków turystycznych Góry
Che³mskiej; zadanie dofinansowane z bud¿etu województwa zachodniopomorskiego
w ramach otwartego konkursu ofert na wspierania realizacji zadañ publicznych województwa zachodniopomorskiego w zakresie promocji,

upowszechniania i rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim w 2010
w kwocie 8 000 z³. (ca³kowita
wartoœæ zdania 15 882,50 z³.),
• Prowadzenie badañ ankietowych wœród osób odwiedzaj¹cych Centrum - ocena funkcjonowania Centrum oraz monitoring regionalnego ruchu turystycznego,
• Z³o¿enie wniosku o certyfikacjê Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej zgodnie
z kryteriami Polskiej Organizacji Turystycznej do Komisji Regionalnej przy Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
• Wspó³pracê z Oddzia³em Koszaliñskim PTTK, Stowarzyszeniem „ROWERIA”,
• Wspó³pracê z Zachodniopomorsk¹ Regionaln¹ Organizacj¹ Turystyczn¹ oraz Biurem
Turystyki Urzêdu Marsza³kow-
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skiego w Szczecinie (m.in.
materia³y promocyjne o województwie, artyku³y w czasopismach bran¿y turystycznej,
promocja konkursu Zachodniopomorskie Per³y w Koronie,
konkursu na wydarzenie turystyczne promuj¹ce region, konkurs EDEN, konkurs POT na
najlepszy produkt turystyczny).
Elementem analizy ruchu turystycznego jest prowadzona
na bie¿¹co statystyka - osoby
odwiedzaj¹ce Centrum bezpoœrednio, informacje udzielane telefonicznie oraz dystrybucja
materia³ów drog¹ pocztow¹.
Z prowadzonych statystyk
wynika, ¿e w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku z us³ug
RCIT skorzysta³o 5 918 osób,
w tym turyœci krajowi 5 042, turyœci zagraniczni 876 osób. Zestawienia prezentuj¹ poni¿sze
wykresy.
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WALNE ZEBRANIE
CZ£ONKÓW
STOWARZYSZENIA
W okresie od grudnia do koñca
marca 2011r odby³y siê dwa posiedzenia Walnego Zebrania Cz³onków Stowarzyszenia oraz jedno posiedzenie
Zarz¹du Stowarzyszenia.
17 grudnia 2010r. na posiedzeniu Walnego Zebrania Cz³onków Stowarzyszenia
spoœród przedstawicieli Cz³onków Stowarzyszenia zosta³ wybrany nowy Zarz¹d.
Tworz¹ go obecnie: Piotr Jedliñski - prezes Zarz¹du, Roman Szewczyk - wiceprezes Zarz¹du, Olga Roszak-Peza³a cz³onek Zarz¹du, Roman K³osowski cz³onek Zarz¹du, Grzegorz Lipski - cz³onek Zarz¹du, Gra¿yna Nowak - cz³onek
Zarz¹du, skarbnik Stowarzyszenia. Na spotkaniu podjêto równie¿ uchwa³ê w sprawie
przyjêcia programu dzia³ania Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego
w Koszalinie na rok 2011.
8 lutego 2011r. odby³o siê kolejne posie-

dzenie Walnego Zebrania Cz³onków Stowarzyszenia. Podczas spotkania podjêto dwie
Uchwa³y: w sprawie sfinansowania realizacji przez Stowarzyszenie projektu pn.
„Zwiêkszenie dostêpu do informacji turystycznej poprzez modernizacjê i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie”
oraz w sprawie sfinansowania realizacji
przez Stowarzyszenie w latach 2012 - 2015
projektu pn. „Centrum Us³ugowo-Doradcze
Euroregionu Pomerania”.
Tego samego dnia odby³o siê równie¿
posiedzenie Zarz¹du Stowarzyszenia, na
którym podjêto uchwa³ê w sprawie powo³ania Komisji ds. odbioru przedmiotu umowy
z 18.10.2010r. zawartej z Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddzia³
w Polsce w zakresie zaktualizowanego Studium Wykonalnoœci uruchomienia lotniska
cywilnego w Zegrzu Pomorskim.
Zarz¹d podj¹³ ponadto uchwa³ê w sprawie dostosowania obowi¹zuj¹cego zak³adowego planu kont do urz¹dzeñ ksiêgowych
stosowanych w jednostce w zakresie realizowanych projektów.

Planowane dzia³ania
w zakresie szlaków
rowerowych
powiatu koszaliñskiego
17 lutego br. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego z³o¿y³o wniosek do Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach
otwartego konkursu ofert na realizacjê zadañ publicznych województwa zachodniopomorskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2011r. na zadanie pn. „Tablice
informacyjne szlaków rowerowych powiatu koszaliñskiego”.
W ramach zadania planowana jest aktualizacja mapy szlaków rowerowych powiatu koszaliñskiego, której pierwsza edycja
wydana zosta³a w 2009 roku oraz wymiana 5 tablic w stela¿u drewnianym zlokalizowanych na obrze¿ach miasta Koszalina
z map¹ szlaków rowerowych.
Dzia³ania projektu maj¹ byæ realizowane
od 11 kwietnia do 17 czerwca 2011roku.
Obecnie wniosek oceniany jest pod wzglêdem formalnym i merytorycznym.

Modernizacja
Regionalnego Centrum
Informacji Turystycznej
Zarz¹d Województwa Zachodniopomorskiego podj¹³ decyzjê o dofinansowaniu projektu pn.: „Zwiêkszenie dostêpu do
informacji turystycznej poprzez
modernizacjê i usprawnienie
funkcjonowania Regionalnego
Centrum Informacji Turystycznej
w Koszalinie” z³o¿onego przez
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego
w ramach konkursu nr RPOWZ/
5.1.2/2010/1 Oœ priorytetowa 5
Turystyka, kultura i rewitalizacja,
Dzia³anie 5.1 Infrastruktura turystyczna, Poddzia³anie 5.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów
turystycznych, og³oszonego w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata
2007-2013.
Realizacja przedsiêwziêcia
polega na modernizacji sali obs³ugi Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie, funkcjonuj¹cego od 2005
roku w strukturze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza
Œrodkowego oraz zakupie wy-

posa¿enia sali i modernizacji
strony internetowej Centrum. Na
stronie internetowej pojawi siê
mapa cyfrowa powiatu koszaliñskiego oraz interaktywna
baza noclegowa.
Centrum ma siedzibê przy
jednym z g³ównych ci¹gów komunikacyjnych miasta, stanowi
wizytówkê i miejsce pierwszego kontaktu turysty z Koszalinem
i regionem koszaliñskim.
Pierwszy etap zwi¹zany
z pracami modernizacyjnymi sali
obs³ugi Centrum rozpocz¹³ siê
w marcu. Zakoñczenie projektu
planowane jest na grudzieñ 2011
roku. Wdro¿enie przedsiêwziêcia poprzez zmianê aran¿acji
wnêtrza Centrum spowoduje,
¿e stanie siê bardziej funkcjonalne i lepiej bêdzie odpowiadaæ
potrzebom klientów RCIT, powstanie m.in. stanowisko komputerowe dla turysty z dostêpem do Internetu.
Koszt ca³kowity projektu
wynosi 278 542, 32 z³, z tego
otrzymane dofinansowanie to
kwota 208 906,74 z³.

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
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Nowe place zabaw w gminach

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego zakoñczy³o II etap projektów „Na wsi te¿ mo¿na siê bawiæ” realizowanych w ramach dzia³ania „Odnowa
i rozwój wsi” objêtego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W efekcie zakoñczonego zadania
powsta³y 4 place zabaw.
W gminie Bêdzino w miejscowoœci Bêdzino, oraz w gminie Sianów w miejscowoœci Iwiêcino, Sucha Koszaliñska i Wêgorzewo. Wartoœæ inwestycji w Bêdzinie to kwota 102.168,90 z³. Plac zabaw zosta³ wyposa¿ony w urz¹dzenia rekreacyjne: drabinka
pozioma, karuzela 4-siedziskowa , zestaw
wspinaczkowy, zjazd linowy 30 m, zestaw
zabawowy dla dzieci starszych, karuzela
krzy¿owa, huœtawki podwójne, huœtawki
wagowe, bujaki, piaskownica szeœciok¹tna.
Dodatkowa na placu znajduj¹ siê tablica regulaminowa, kosze na œmieci oraz ³awki.
W gminie Sianów powsta³y trzy place
zabaw o wartoœci ca³kowitej 104 633,30 z³.
Na poszczególnych placach znajduj¹ sie
zestawy zabawowe dla dzieci starszych
lub m³odszych, karuzele krzy¿owe, huœtawki podwójne, huœtawki wagowe, bujaki, piaskownice, tablice do malowania. Ka¿dy plac
posiada tablicê regulaminow¹, kosze na
œmieci oraz ³awki. Obecnie Stowarzyszenie przygotowuje dokumenty rozliczeniowe
z wykonania projektu, celem z³o¿enia wniosków o p³atnoœæ w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Szlak konny
Pomorza Œrodkowego
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej dzia³aj¹ce w strukturze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego realizuje projekt zwi¹zany z wytyczeniem i oznakowaniem szlaku konnego na
terenie gmin powiatu koszaliñskiego. Projekt
uzyska³ dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu i Turystyki w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu turystyki
w 2011 roku. Celem podjêtych dzia³añ jest
podniesienie atrakcyjnoœci turystycznej re-
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Plac zabaw w Bêdzinie

Plac zabaw w Suchej Koszaliñskiej

Plac zabaw w Iwiêcinie - jeszcze w zimowej szacie
gionu koszaliñskiego poprzez wzbogacenie
zagospodarowania turystycznego o oznakowany szlak konny oraz umo¿liwienie bezpiecznych przejazdów konnych pomiêdzy
gospodarstwami agroturystycznymi i oœrodkami jeŸdzieckimi. Powsta³y szlak ma po³¹czyæ Pomorze Œrodkowe ze szlakiem konnym Pojezierza Drawskiego.
W ramach zadania planowane jest wytyczenie i oznakowanie 127,2 km szlaku
przebiegaj¹cego od W³ok w gminie Œwieszyno poprzez tereny gminy Manowo i Sianów do nadmorskich £az oraz od miejscowoœci Przytok poprzez tereny gminy Polanów i Bobolice do Bia³ego Boru. W celu pro-

mocji szlaku wydany zostanie folder z mapk¹
szlaku (wersja polsko-niemiecka), w Manowie, Skibnie, Kr¹gu i Bia³ym Borze zamontowane zostan¹ tablice drewniane z map¹
powiatu koszaliñskiego i zaznaczonym przebiegiem szlaku oraz krótkimi informacjami krajoznawczymi.
Przy 10 gospodarstwach agroturystycznych na szlaku pojawi¹ siê tablice ze schematem szlaku konnego. Zakoñczenie zadania planowane jest na sierpieñ 2011r.
Zadanie dofinansowane
ze œrodków Ministerstwa Sportu i Turystyki

