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Dzia³ania
Centrum
Us³ugowo-Doradczego
Euroregionu Pomerania
w Koszalinie
Polsko-Niemieckie
Forum Gospodarcze
„Przedsiêbiorczoœæ
w transgranicznych
obszarach
metropolitarnych”
„Przedsiêbiorczoœæ w transgranicznych obszarach metropolitarnych” by³a tematem 60.
Polsko-Niemieckiego Forum
Przedsiêbiorców, które odby³o
siê 26 paŸdziernika 2011
w Szczecinie. Podczas jubileuszowej edycji Forum poruszone zosta³y tematy dotycz¹ce
wsparcia ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw w rozwoju innowacyjnoœci i przedsiêbiorczoœci, dzia³alnoœci inkubatorów
przedsiêbiorczoœci i projektu
Erasmus oraz transgranicznej
wspó³pracy gospodarczej.
Prelegenci zaprezentowali
istniej¹ce ju¿ przyk³ady wspó³pracy na pograniczu polsko-niemieckim, takie jak Netcamp i polsko-niemiecki Startup Weekend,
oraz niemiecko-francusko-luk-

semburski projekt Wielkiego Regionu Saar-Lor-Lux i s³owackoaustriacki projekt wspó³pracy
kobiet ponad granicami.
Uczestnikami Forum byli polscy i niemieccy przedsiêbiorcy,
przedstawiciele samorz¹dów
gospodarczych, w³adz lokalnych
z Euroregionu Pomerania oraz
eksperci z Polski, Niemiec i S³owacji dzia³aj¹cy na pograniczu.
Elementem podsumowuj¹cym wyst¹pienia by³a dyskusja
z udzia³em prelegentów, w³adz
miasta Szczecina oraz Euroregionu Pomerania skupiaj¹ca siê
na praktycznych korzyœciach
wynikaj¹cych ze wspó³pracy
transgranicznej.
Dodatkowym przedsiêwziêciem, które towarzyszy³o Forum
Przedsiêbiorców by³a Gie³da
Kooperacyjna daj¹ca mo¿liwoœæ
nawi¹zania kontaktu z potencjalnymi partnerami.
Forum Przedsiêbiorców
oraz Gie³da Kooperacyjna zosta³y zorganizowane w ramach
dzia³alnoœci Centrum Us³ugowoDoradczego Euroregionu Pomerania w Biurze Prezydenta Miasta Szczecin.

Polsko-Niemieckie
Forum
Przedsiêbiorców
„Produkty i œwiadczenia przyjazne
seniorom - si³¹
napêdowa
gospodarki”

17 listopada 2011r. w Altentreptow w Niemczech odby³o
siê 61. Polsko-Niemieckie Forum
Przedsiêbiorców pt. „Produkty
i œwiadczenia przyjazne seniorom - si³¹ napêdow¹ gospodarki” zorganizowane w ramach
projektu „Transgraniczna Sieæ
Centrów Us³ugowo-Doradczych Euroregionu Pomerania
na lata 2009-2012” przez Centrum Us³ugowo-Doradcze Neubrandenburg.
Celem organizowanego Forum by³o nawi¹zanie kontaktów
pomiêdzy osobami, firmami oraz
instytucjami zajmuj¹cymi siê problematyk¹ seniorów. W spotkaniu wziê³o udzia³ ponad 90
uczestników. Prelegenci podkreœlali potencja³ rynkowy grupy
konsumenckiej jak¹ s¹ seniorzy,
zwracali uwagê przedsiêbiorców na oczekiwania starszej
generacji i dawali impulsy do
rozwoju produktów i œwiadczeñ
zakrojonych na potrzeby generacji 50+.
Na Forum mia³y okazjê zaprezentowaæ siê firmy zarów-

no polskie jak i niemieckie. W ramach Forum zaprezentowali siê
m.in. w³aœciciel firmy „Zarz¹dzanie przestrzeni¹ w architekturze ogrodowej i krajobrazu”p. Reyk Sattler przedstawi³ najnowsze urz¹dzenia do uprawiania sportu dla seniorów. O zmieniaj¹cym siê profilu polskiego seniora opowiada³ p. Damian
Greœ - dyrektor Wydzia³u Turystyki, Gospodarki i Promocji Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Nowatorski
projekt teleopieki wyznaczaj¹cy
nowe kryteria efektywnej opieki
nad seniorami w Polsce zaprezentowa³a p. Katarzyna WoŸniak - dyrektor Centrum Us³ug

„Pomorze” z Gdyni. Uczestnicy
mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê
z dzia³aniem kombinezonu wiekowego tzw. Age Explorer,
umo¿liwiaj¹cego m³odym ludziom przeniesienie siê w œwiat
wra¿eñ i postrzegania seniorów, prezentowanego przez
Meyer-Hentschel Instytut z miejscowoœci Saarbrucken w Niemczech. O specyfice pierwszych
targów dla seniorów „Aktywni
50+” opowiada³a p. Ma³gorzata Czubak - dyrektor ds. programu Targów Poznañskich.
Osoby starsze s¹ nie tylko
bardzo krytyczn¹, ale tak¿e bardzo atrakcyjn¹ grup¹ konsumenck¹. S¹ oni zainteresowani
w³asnym zdrowiem i dlatego
k³ad¹ du¿y nacisk na produkty
i œwiadczenia wspieraj¹ce samodzielne ¿ycie i pozwalaj¹ce
podnieœæ jego jakoœæ.
Wœród generacji „50plus”
du¿¹ rolê odgrywaj¹ aspekty
turystyczno-zdrowotne. Tutaj
le¿y ogromny potencja³ rozwojowy na najbli¿sze lata dla
przedsiêbiorstw.

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (INTERREG IV A)
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„Najlepszy
produkt
turystyczny
Pomorza
Œrodkowego”
28 listopada 2011r. w Urzêdzie Miejskim
w Koszalinie og³oszono wyniki konkursu
„Najlepszy produkt turystyczny Pomorza Œrodkowego” organizowanego przez
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza
Œrodkowego przy wsparciu organizacyjnym
Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie.
Uroczystoœæ otworzy³ przewodnicz¹cy
Jury, dyrektor Biura Stowarzyszenia Czes³aw Zdrojewski. Statuetki i certyfikaty laureatom wrêcza³ prezes Zarz¹du Stowarzyszenia Piotr Jedliñski oraz wiceprezes
Zarz¹du Roman Szewczyk.
Laureaci IV edycji konkursu:
• I miejsce Ogrody Tematyczne HORTULUS
w Dobrzycy (30 pkt.).
• II miejsce Miêdzynarodowy Zlot Morsów
w Mielnie (26 pkt.).
• III miejsce Jarmark Jamneñski w Koszalinie
(24 pkt.).
• wyró¿nienie za debiut Muzeum Wody
w Koszalinie (23 pkt.).
Nagrodzone produkty, oprócz statuetek
i certyfikatów, objête zostan¹ cyklem dzia³añ promocyjnych realizowanych przez Regionalne Centrum Informacji Turystycznej
w Koszalinie - logotypy produktów na stronie interentowej www.it-pomorze.pl, wydanie specjalnej ulotki promocyjnej, która dystrybuowana bêdzie na targach turystycznych. Laureaci maj¹ prawo pos³ugiwaæ siê
logotypem Najlepszy produkt turystyczny
Pomorza Œrodkowego.
Do tegorocznego konkursu, poza laureatami, zg³oszono nastêpuj¹ce produkty
• Rekreacyjny Szlak Edukacyjno-Ekologiczny Jezioro Topiele-Szczeglino-gmina Sianów (23 pkt.).
• Ogólnopolski Rajd Rowerowy Dooko³a Koszalina - Koszaliñskie Stowarzyszenie Rowerowe ROWERIA (15 pkt.).
• Goci na Kamiennych Krêgach - Urz¹d Gminy w Manowie (14 pkt.).
• Poci¹g do morza - sezonowe po³¹czenie
pasa¿erskie na linii kolejowej Koszalin - Mielno Koszaliñskie - gmina miasto Koszalin
(11 pkt.).
• Karaoke Super Star - gmina Mielno i Mieleñski Oœrodek Sportu i Rekreacji 7 pkt.
Jury konkursu ocenia³o zg³oszone produkty w skali od 1 do 5 pkt., wed³ug kryteriów: atrakcyjnoœæ produktu turystycznego,
minimalizacja zjawiska sezonowoœci,
wp³yw na rozwój turystyczny i promocjê
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regionu, szansa na pe³n¹ komercjalizacjê
produktu, ogólne perspektywy rozwoju, innowacyjnoœæ produktu.
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Zachodniopomorskie Per³y w Koronie
Mi³o nam poinformowaæ, i¿ cztery atrakcje turystyczne regionu koszaliñskiego zg³oszone do plebiscytu Zachodniopomorskie Per³y w Koronie znalaz³y siê w gronie 10 najciekawszych atrakcji województwa zachodniopomorskiego. Certyfikaty, które wrêczone zosta³y
podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2011 w Poznaniu
otrzyma³y: Sianowska Kraina w Kratkê, Sp³ywy Kajakowe Grabow¹, Bagiennic¹ i Unieœci¹,
Góra Che³mska w Koszalinie oraz Ogrody Tematyczne HORTULUS w Dobrzycy gm. Bêdzino. Akcja prowadzona od trzech sezonów przez portal naszemiasto.pl i Zachodniopomorsk¹ Regionaln¹ Organizacjê Turystyczn¹ - od tego roku tak¿e pod patronatem POT promuje najwiêksze atrakcje i najciekawsze oferty turystyczne regionu. Przez ca³e wakacje g³osami internautów wybieraæ mo¿na by³o dziesiêæ regionalnych pere³ek spoœród zachodniopomorskich atrakcji turystycznych.

Projekty i zadania
planowane
do realizacji w 2012r.
W roku 2012 Stowarzyszenie
Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego, wype³niaj¹c swoje cele
statutowe, planuje realizacjê projektów i zadañ staraj¹c siê o ich
dofinansowanie z ró¿nych Ÿróde³
zewnêtrznych.
Stowarzyszenie 27 paŸdziernika 2011r.
z³o¿y³o w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego wniosek o dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 6. Oœ priorytetowa: Polska gospodarka na rynku miêdzynarodowym, Poddzia³anie 6.2.2.: Wsparcie dzia³añ studyjnokoncepcyjnych w ramach przygotowania
terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.
Tytu³ projektu, na którego realizacjê zosta³ z³o¿ony wniosek to „Prace studialnokoncepcyjne dla terenu inwestycyjnego lotniska w Zegrzu Pomorskim”. Projekt dotyczy zrefinansowania czêœci kosztów ju¿
poniesionych w celu przygotowania dokumentacji niezbêdnej do przygotowania inwestycji, takiej jak:
• Studium wykonalnoœci
• Koncepcja zagospodarowania terenu
• Raport oddzia³ywania na œrodowisko
• Analiza formalno-prawna nieruchomoœci
• Badanie geotechniczne
• Studium wykonalnoœci uwzglêdniaj¹ce rekomendacje zg³oszone przez niezale¿nych
ekspertów UE
Dodatkowo zak³ada siê przygotowanie
w ramach pozyskanych œrodków kompleksowej informacji o terenie inwestycyjnym.
5 grudnia otrzymano informacjê, i¿ wniosek z³o¿ony przez Stowarzyszenie zosta³
zaakceptowany pod wzglêdem formalnym,
obecnie podlega ocenie merytorycznej.

29 listopada br. Stowarzyszenie z³o¿y³o wniosek o dofinansowanie na realizacjê
zadania pn. „Przegl¹d Zespo³ów i Twórców Ludowych Siemionalia”. Projekt realizowany bêdzie w ramach otwartego
konkursu ofert na wspieranie realizacji zadañ publicznych z zakresu Dziedzictwa Kulturowego - priorytet 3 - Kultura ludowa na
rok 2012, og³oszony przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach projektu zrealizowane zostan¹
nastêpuj¹ce zadania:
1. Zorganizowanie Przegl¹du Zespo³ów i
Twórców Ludowych Siemionalia,
2. wydanie katalogu zespo³ów œpiewaczych
z terenu powiatu koszaliñskiego,
3. utworzenie strony internetowej „Œrodkowopomorska Muzyka ludowa”,
4. realizacja filmu promocyjnego dotycz¹cego regionalnej muzyki ludowej.
30 listopada z³o¿ono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki
pn. „Turystyka wodna jako produkt turystyczny powiatu koszaliñskiego”,
przygotowany przez pracowników Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej
w Koszalinie. Zadanie realizowane bêdzie
w ramach otwartego konkursu ofert na
wspieranie realizacji zadañ publicznych
z zakresu turystyki na rok 2012 og³oszony
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki. W ramach projektu planowane s¹ nastêpuj¹ce dzia³ania:
1. wydanie folderu, przewodnika dla ¿eglarzy, kajakarzy i wêdkarzy, w dwóch
wersjach jêzykowych /polskiej i niemieckiej/ obejmuj¹cego teren powiatu koszaliñskiego,
2. wydanie mapy wêdkarskiej powiatu koszaliñskiego,
3. realizacja filmu promocyjnego dotycz¹cego turystyki wodnej na terenie powiatu koszaliñskiego.

41

Nr 11-12 (130-131)
Gazeta
Ziemska
Dodatek Stowarzyszenia
Gmin
i Powiatów Pomorza Œrodkowego

TOUR SALON 2011
W dniach 19-22 paŸdziernika 2011 r. w Poznaniu odby³a siê 22. edycja Targów
Regionów i Produktów Turystycznych „TOUR SALON”. Regionem Partnerskim
by³o województwo zachodniopomorskie, które zaprezentowa³o siê na powierzchni ok. 300 m. kw., krajem partnerskim Maroko. W targach wziêli udzia³ przedstawiciele polskich i wielu zagranicznych regionów, narodowe oœrodki promocji
turystycznej, biura podró¿y, touroperatorzy, przedstawiciele bazy noclegowej,
przewoŸnicy, wydawnictwa i portale internetowe

W tegorocznej edycji uczestniczy³o 750
wystawców z ponad 40 krajów. Cztery dni
wype³nione egzotyk¹, s³oñcem i muzyk¹ oraz
licznymi atrakcjami zainspirowa³y ponad
30.000 zwiedzaj¹cych i goœci targowych.
Targom towarzyszy³ bogaty program wydarzeñ. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje
program wydarzeñ konferencyjnych i prezentacji promocyjnych Województwa Zachodniopomorskiego, które przygotowano i
przeprowadzono w ramach realizacji roli
Regionu Partnerskiego.
Goœciem specjalnym tegorocznego
TOUR SALON 2011 by³ Wojciech Cejrowski.
W regionalnej ekspozycji województwa
zachodniopomorskiego zorganizowanej

przez Zachodniopomorsk¹ Regionaln¹ Organizacjê Turystyczn¹ uczestniczy³o 40
wystawców, którzy prezentowali siê w hali
Nr 5 na powierzchni 300 m2. W roku bie¿¹cym stoisko regionalne wzbogaci³a ekspozycja uczestników projektu „Dzia³aj¹c razem
osi¹gamy wiêcej - partnerstwa lokalne
w turystyce narzêdziem sukcesu zmian
gospodarczych” realizowanego przez Forum Turystyki Regionów/Instytut Wspierania Turystyki we wspó³pracy z Zachodniopomorsk¹ Regionaln¹ Organizacja Turystyczn¹. Dofinansowanie zaplanowano dla
Lokalnych Organizacji Turystycznych z:
Bornego Sulinowa, Czaplinka, Goleniowa,
Kamienia Pomorskiego, Mielna, Sianowa,
Powiatu Wa³eckiego, Powiatu £obeskiego,
Stargardu Szczeciñskie, Szczecina, Stepnicy, Szczecinka i Œwinoujœcia oraz LOT
Dorzecza Parsêty, LOT Kobylanka-Miedwie,
LOT Wokó³ Drawy i LOT Pojezierza Drawskiego. Ponadto zaplanowano udzia³ grup
partnerskich w turystyce z: Barlinka, subregionu Cedyni, subregionu Gryfina, Dziwnowa, Ko³obrzegu, Koszalina, Miêdzyzdrojów, Myœliborza, Po³czyna Zdrój, Powiatu
Polickiego, Powiatu S³awieñskiego, Trzebiatowa i Wolina.
Na stoisku Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego prezentowane by³y materia³y informacyjno-promocyjne

dotycz¹ce powiatu koszaliñskiego, jak i poszczególnych gmin - cz³onków Stowarzyszenia. Du¿¹ popularnoœci¹, ju¿ od kilku
lat, ciesz¹ siê wszelkiego rodzaju mapy,
w tym m.in. mapy wydane w roku bie¿¹cym
przez Stowarzyszenie i Starostwo Powiatowe w Koszalinie - mapa szlaków rowerowych powiatu koszaliñskiego oraz mapa
przyrodnicza powiatu koszaliñskiego. Na
tegorocznych targach w Poznaniu pojawi³
siê po raz pierwszy folder Szlaku konnego
Pomorza Œrodkowego - jako nowy element
zagospodarowania turystycznego naszego regionu.
Podczas dwóch dni bran¿owych /dwa
pierwsze dni targów/ przedstawicielka
SGiPPŒ przeprowadzi³a kilka rozmów z reprezentantami bran¿owych czasopism oraz
wydawnictw turystycznych na temat zrealizowanych przedsiêwziêæ turystycznych
oraz planów wydawniczych na rok przysz³y. Jedna z rozmów dotyczy³a zakoñczonego projektu zwi¹zanego z wytyczeniem
i oznakowaniem szlaku konnego Pomorza
Œrodkowego.
Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e stoisko
województwa zachodniopomorskiego
otrzyma³o wyró¿nienie w konkursie „Acanthus Aureus” od Miêdzynarodowych Targów
Poznañskich za „stoisko najbardziej sprzyjaj¹ce realizacji strategii marketingowej firmy na targach”. Wyró¿nienie to Zachodniopomorskie otrzyma³o ju¿ po raz trzeci (poprzednio w roku 2007 i 2010 r.).
Zachodniopomorska ekspozycja cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem, co warto
podkreœliæ w kontekœcie silnej konkurencji
targowej stoisk wielu krajów atrakcyjnych
turystycznie. Impreza pod wzglêdem promocyjnym okaza³a siê du¿ym sukcesem naszego regionu. Wa¿ny punkt ekspozycji to
liczny udzia³ grup partnerskich LOT w tym
wa¿nym bran¿owym wydarzeniu.

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej po modernizacji

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego, w ramach którego funkcjonuje Regionalne Centrum Informacji Turystycznej, zakoñczy³o realizacjê projektu pn.
„Zwiêkszenie dostêpu do informacji turystycznej poprzez modernizacjê i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie”
wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopo-

morskiego na lata 2007-2013.
Realizacja przedsiêwziêcia polega³a na
modernizacji sali obs³ugi Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie,
zakupie dwóch zestawów komputerowych,
odbiornika telewizyjnego, aparatu fotograficznego, cyfrowego i kamery oraz modernizacji strony internetowej Centrum. Na stronie internetowej, która otrzyma³a nowy wizerunek graficzny dostêpna jest mapa cyfrowa powiatu koszaliñskiego oraz interaktywna baza noclegowa.
Modernizacja sali obs³ugi zwi¹zana by³a
z monta¿em nowych mebli, zmian¹ kolorystyki œcian, wymin¹ grzejników oraz monta¿em wyk³adziny pod³ogowej, elastycznej
z logo RCIT. D¹¿¹c do zapewnienia kompleksowej obs³ugi klientów RCIT powsta³o
m.in. stanowisko komputerowe dla turysty
z dostêpem do Internetu. Celem promocji
atrakcji turystycznych i wydarzeñ kulturalnych miasta Koszalina i regionu koszaliñskiego zamontowano odbiornik telewizyjny
prezentuj¹cy zdjêcia i filmy. Jest to element
podnosz¹cy komfort obs³ugi turysty i klienta
Centrum oraz wp³ywaj¹cy na pozytywny
wizerunek regionu.

W ramach zmiany projektu graficznego
i przebudowy strony internetowej www.itpomorze.pl pojawi³ siê nowy uk³ad poszczególnych dzia³ów, nowe elementy multimedialne oraz nowe funkcje np. mo¿liwoœæ
wys³ania e-kartki , obejrzenia zdjêæ panoramicznych lub odbycia wirtualnego spaceru
Staromiejsk¹ Tras¹ Turystyczn¹.
Realizacja przedsiêwziêcia ma istotne
znaczenia z punktu widzenia promocji i rozwoju turystyki na terenie miasta Koszalina
jak i ca³ego powiatu koszaliñskiego. Centrum
na siedzibê przy jednym z g³ównych ci¹gów komunikacyjnych miasta, stanowi wizytówkê i miejsce pierwszego kontaktu turysty z Koszalinem i regionem koszaliñskim.
RCIT udziela informacji o Koszalinie i powiecie koszaliñskim, prowadzi dzia³ania zwi¹zane z promocj¹ i rozwojem produktów turystycznych m.in. poprzez udzia³ w targach
turystycznych, dzia³alnoœæ wydawnicz¹, organizacjê konkursu na produkt turystyczny
Pomorza Œrodkowego. W roku 2012 Centrum
planuje przyst¹piæ do certyfikacji centrów
i punktów informacji turystycznej na terenie
województwa zachodniopomorskiego.

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
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