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Dzia³ania Centrum Us³ugowo-Doradczego
Euroregionu Pomerania w Koszalinie
10.09.2013
Spotkanie robocze polskich biur
sieci CUD/SBS w Koszalinie

biur sieci CUD/SBS zorganizowane w Koszalinie, podczas którego ustalono kalendarz
dzia³añ na rok 2014.

Spotkanie poprowadzone zosta³o przez
Irenê StróŸyñsk¹ - zastêpcê dyrektora
Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie. Celem spotkania by³o omówienie planowanych dzia³añ do koñca roku 2013 oraz zaplanowanych aktywnoœci do kalendarza 2014 roku.

18.11.2013 (fotografia poni¿ej)
70. Polsko-Niemieckie Forum Przedsiêbiorców „System zbórki i zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce
i w Niemczech - zmiany, nowoœci, dotychczasowe doœwiadczenia”
Uroczystej inauguracji dokonali: burmistrz Miasta i Gminy Myœlibórz - Arkadiusz
Janowicz oraz dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomera-

21.10.2013
Spotkanie robocze polskich i niemieckich

Projekt „Transgraniczna Sieæ Centrów
Us³ugowo-Doradczych Euroregionu
Pomerania na lata 2012-2015”
wspó³finansowany ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
to czas rodzinnych spotkañ,
wzajemnej bliskoœci, ¿yczliwoœci,
czas za dumy i ra doœci.
W tym wyj¹tkowym okresie
pra gniemy z³o¿yæ Pañstwu
najserdeczniejsze ¿yczenia spokoju,
mi³oœci, pogody ducha,
pe³nej ciep³a atmosfery
w Pañstwa doma ch i sercach.
Niech na dchodz¹cy 2014 rok
bêdzie dla Wszystkich
czasem spe³nionych marzeñ,
oczekiwañ i wszelkich planów.
nia Pawe³ Bartnik.
Ide¹ forum by³o rozszerzenie i wspieranie ca³ego procesu wiedzy oraz wymiany
doœwiadczeñ miêdzy polskimi i niemieckimi
podmiotami z bran¿y gospodarki odpadami.
Podczas forum uczestnicy otrzymali materia³y promocyjne przekazane przez poszczególne Centra.
Wyg³oszone referaty spotka³y siê z du¿ym zainteresowaniem i ¿yw¹ reakcj¹
uczestników forum. Poruszane problemy
i ich ró¿norodnoœæ oraz zakres by³y potwierdzeniem rangi i z³o¿onoœci problematyki. Wnioski pos³u¿¹ miêdzy innymi do planowania i organizowania kolejnych przedsiêwziêæ.

Przejazd Kolejk¹ W¹skotorow¹ wraz z atrakcjami dla dzieci i m³odzie¿y
z terenów wiejskich sposobem na wzmocnienie wiêzi z regionem

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego w Koszalinie z³o¿y³o
wniosek do Fundacji Œrodkowopomorskiej Grupy Dzia³ania o przyznanie pomocy
w ramach dzia³ania „Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji,
które odpowiadaj¹ warunkom przyznania pomocy w ramach dzia³ania „Ma³e projekty" tj. operacji, które nie odpowiadaj¹ warunkom przyznania pomocy w ramach
dzia³ania Osi 3, ale przyczyniaj¹ siê do osi¹gniêcia celów tej osi, objêtych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Celem projektu jest zorganizowanie imprezy, która
przyczyni siê do pobudzenia aktywnoœci ludzi m³odych i wzmocnienia ich wiêzi z regionem zamieszkania, popularyzacja atrakcji turystycznych i przyrodniczych regionu koszaliñskiego. Impreza planowana jest
dla oko³o 200 podopiecznych 11 œwietlic z miejscowoœci: Bêdzino, Bonin Manowo, Wyszewo, Maszkowo,
Karnieszewice, Rzepkowo, Jacinki, Sowinko, Rekowo, Chocimino.
W programie zaplanowano przejazd kolej¹ w¹skotorow¹ na odcinku Koszalin-Manowo i powrót, zwiedzanie Œcie¿ki Edukacyjnej „Czapla Góra” oraz strzelnicy myœliwskiej, czêœæ sportowo-rekreacyjn¹, przeja¿d¿ki drezyn¹, strzelanie z broni sportowej. Szacunkowa wartoœci projektu wynosi 11.459,79z³. z czego dofinansowanie planowane jest na poziomie 80%,
co stanowi kwotê 7.258,40z³.
Projekt zwi¹zany jest z zapewnieniem tzw. trwa³oœci zadania Odnowa i rozwój wsi, w ramach którego
Stowarzyszenie w roku 2010 doposa¿y³o powy¿sze
œwietlice.
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Targi Regionów
i Produktów Turystycznych
TOUR SALON Poznañ 2013
Mielno. Podczas trzech dni targowych na
wspólnym stoisku Stowarzyszenia i Miasta
Koszalin prowadzona by³a loteria, w której
na has³o promocyjne Koszalina losowano
drobne gad¿ety promocyjne miasta.
Czwartek na Tour Salonie by³ dniem dedykowanym przede wszystkim spotkaniom
biznesowym. Organizatorzy przygotowali
tak¿e wiele szkoleñ, prelekcji i konferencji.
W trakcie targów rozstrzygniêty zosta³ konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej na
Najlepszy Produkt Turystyczny. Kapitu³a
przyzna³a 10 Certyfikatów Polskiej Organizacji Turystycznej, z 42 zg³oszonych najlepszych regionalnych produktów turystycznych oraz 3 wyró¿nienia, a z 9 kandydatów zg³oszonych do Z³otego Certyfikatu
nominowa³a 3 produkty. Wyniki na stronie
www.pot.gov.pl. National Geographic Traveler oraz Polska Organizacja Turystyczna
wy³oni³a tak¿e laureatów plebiscytu 7 nowych cudów Polski, w którym uczestniczy³y Ogrody Tematyczne HORTUTLUS z Dobrzycy.
W dniach 17-19 paŸdziernika w Poznaniu odby³y siê Miêdzynarodowe Targi Regionów i Produktów Turystycznych TOUR
SALON. Pomorze Zachodnie, eksponuj¹ce
swoje nowe logo, przedstawia³o ofertê turystyczn¹ na stoisku /70 m2/ przygotowanym przez Województwo Zachodniopomorskie i Zachodniopomorsk¹ Regionaln¹ Organizacjê Turystyczn¹. Na stoisku regionalnym prezentowali siê: Szczecin, Ko³obrzeg,
Koszalin, Œwidwin, Œwinoujœcie, Zwi¹zek
Miast i Gmin Dorzecza Parsêty oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego. Na targach mo¿na by³o odwiedziæ
stoisko projektu „Zachodniopomorski Szlak
¯eglarski - sieæ portów turystycznych Pomorza Zachodniego”, którego liderem jest
ZROT. Trzydniowe œwiêto turystyki daje
mo¿liwoœæ zapoznania siê z obszern¹
i atrakcyjn¹ ofert¹ m.in. polskich i zagranicznych regionów, biur podró¿y, uzdrowisk,
hoteli, ubezpieczycieli, czy przewoŸników.
To tak¿e dobra okazja do wymiany doœwiadczeñ i zaczerpniêcia dobrych wzorców
w zakresie dzia³añ promocyjnych, wydawnictw oraz funkcjonowania systemów Informacji turystycznej. W tegorocznej edycji
targów wziê³o udzia³ ok. 600 uczestników
z 40 krajów; targi odwiedzi³o ponad 18.000
zwiedzaj¹cych.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego zaprezentowa³o swoje
materia³y promocyjne, w tym m.in Mapê turystyczn¹ Powiatu Koszaliñskiego, mapê
wêdkarsk¹, Informator Turystyczny Katalog Bazy Noclegowej Powiatu Koszaliñskiego oraz Katalog Bazy Noclegowej Gminy
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Projekt
w ramach Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego otrzyma³o dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 „Rozwój
miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorz¹du terytorialnego, dialog
spo³eczny oraz wspó³pracê z przedstawicielami spo³eczeñstwa obywatelskiego” na
realizacjê projektu pn. Partnerstwo Samorz¹dów Koszaliñskiego Obszaru Funkcjonalnego szans¹ na wzmocnienie potencja³u
rozwojowego regionu. Wartoœæ ca³kowita
projektu, który realizowany bêdzie w okresie od stycznia 2014 do grudnia 2015, wynosi 2 692 970 z³., otrzymane dofinansowanie w wysokoœci 85% tj. 2 289 025 z³.
Projekt dotyczy rozwoju Partnerstwa
jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych organizacji wspieraj¹cych rozwój spo³eczno-gospodarczy Koszaliñskiego Obszaru Funkcjonalnego. Terytorialnie obejmowaæ
bêdzie samorz¹dy: Gmina Bêdzino, Gmina
Biesiekierz, Gmina Miasto Koszalin, Gmina
Manowo, Gmina Mielno, Miasto i Gmina Polanów, Gmina i Miasto Sianów, i Gmina Œwieszyno. Partnerami merytorycznymi bêd¹ Starostwo Powiatowe w Koszalinie, Fundacja

Œrodkowopomorska Grupa Dzia³ania oraz
Koszaliñska Izba Przemys³owo-Handlowa.
Czynniki, które zadecydowa³y o przygotowaniu wspólnego projektu to m.in. du¿y
potencja³ turystyczny i gospodarczy obszaru wraz z koniecznoœci¹ jego efektywnego
wykorzystania, umo¿liwienie dostêpnoœci
do produktów turystycznych obszaru, kompleksowoœæ dzia³añ zawartych w projekcie, wspólna polityka rozwojowa obszaru,
a tak¿e preferowane wsparcie dotacyjne
dla projektów Partnerskich.
Przedmiotowy projekt bêdzie realizowany za pomoc¹ 6 dzia³añ: zarz¹dzanie, Informacja i promocja, rozwój instytucjonalny
Partnerstwa, przygotowanie dokumentów
strategicznych i sektorowych, przygotowanie dokumentacji technicznych i studiów
wykonalnoœci pod wytypowane inwestycje z Sektorowego Programu Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego Koszaliñskiego Obszaru Funkcjonalnego, monitoring i ewaluacja projektu.
Opracowana Strategia Zrównowa¿onego
Rozwoju KOF oraz Sektorowy Program
Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego bêd¹ charakteryzowa³y potencja³ obszaru, identyfikowa³y dzia³ania zmierzaj¹ce do rozwi¹zania zdiagno-

Szansa na aktywn¹ i innowacyjn¹
promocjê turystyczn¹ regionu
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej dzia³aj¹ce w ramach Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Pomorza Œrodkowego przygotowa³o wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Region Koszaliñski aktywnie i weso³o. Popularyzacja atrakcji turystycznych Koszalina i Powiatu Koszaliñskiego wœród dzieci, m³odzie¿y i doros³ych” w ramach otwartego
konkursu ofert na realizacjê zadañ publicznych z zakresu turystyki w roku 2014.

Przedsiêwziêcia zaplanowane w ramach zadania to: wydanie kolorowanki dla
dzieci w iloœci 3000 egzemplarzy wraz
z krzy¿ówkami i rebusami prezentuj¹cej
atrakcje turystyczne regionu koszaliñskie-

go, przygotowanie i popularyzacja akcji promocyjnej „Paszport turystyczny Regionu
Koszaliñskiego” oraz dzia³ania zmierzaj¹ce
do opracowania szeœciu tras questingowych na terenie Koszalina i wybranych gmin

zowanych problemów oraz wska¿¹ projekty, które pozwol¹ zniwelowaæ ró¿nice spo³eczno-gospodarcze na terenie Koszaliñskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Na etapie powstawania dokumentów
strategicznych sektorowych zaplanowano
konsultacje spo³eczne. Wartoœci¹ dodan¹
realizacji projektu jest to, i¿ opracowane dokumenty strategiczne oraz dokumentacje
techniczne i studia wykonalnoœci bêd¹ podstaw¹ w procesie przygotowania projektów inwestycyjnych do realizacji w nowej
perspektywie finansowej.
Wniosek Stowarzyszenia znalaz³ siê na
12. pozycji listy rankingowej 15 podmiotów,
które otrzyma³y dofinansowanie. Do konkursu w ramach Programu Regionalnego EOG
z³o¿ono 85 wniosków, z czego do oceny
merytorycznej zakwalifikowano 83.
Elementem wprowadzaj¹cym do realizacji projektu by³y warsztaty dla cz³onków
partnerstwa na temat doskonalenia kompetencji efektywnej pracy zespo³owej cz³onków partnerstw, które odby³y siê w dniach
28-29 listopada br. w G¹skach.

Wsparcie udzielone
przez Norwegiê,
Islandiê i Liechtenstein
Projekt: „Partnerstwo samorz¹dów
Koszaliñskiego Obszaru Funkcjonalnego
szansa na wzmocnienie potencja³u
rozwojowego regionu”

Powiatu Koszaliñskiego. Zadanie realizowane bêdzie w okresie od 10 marca 2014 roku
do 19 grudnia 2014 roku.
G³ównym celem zadania jest popularyzacja turystyki krajowej w sposób nieszablonowany, aktywny i rodzinny. Poprzez
realizacjê poszczególnych dzia³añ zmierzamy do odkrywania swojej „ma³ej Ojczyzny”
oraz przybli¿amy „zamiejscowym” wartoœci turystyczne regionu. Zadanie ma wymiar edukacyjno-promocyjny, z uwzglêdnieniem innowacyjnoœci produktu turystycznego na terenie Regionu Koszaliñskiego, w szczególnoœci w odniesieniu do questingu.
W ramach akcji promocyjnej Paszport turystyczny Regionu Koszaliñskiego wydanych zostanie 1000 egzemplarzy paszportu wraz z indywidualnymi 14 piecz¹tkami
dla ka¿dego wyszczególnionego w paszporcie miejsca oraz 50 sztuk plakatów zachêcaj¹cych do podró¿owania po regionie
wraz z paszportem. Paszport stanowiæ ma
"drogowskaz" dla turystów, zarówno dzieci, m³odzie¿y jak i doros³ych, wskazywaæ
miejsca, które warto zobaczyæ.
Questing, zaplanowany jako jedno
z dzia³añ, obejmowaæ bêdzie przeprowadzenie dwóch dwudniowych warsztatów,
w tym jeden cykl warsztatów terenowych,
opracowanie szeœciu tras questingowych
na terenie Koszalina i powiatu koszaliñskiego wraz z przygotowaniem graficznym folderu z mapk¹ (karta wyprawy) zawieraj¹cego wierszowane wskazówki jak
poruszaæ siê po szlaku oraz przygotowanie pude³ek-skrzyneczek koñcz¹cych
ka¿dy Quest.
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Wystawa w RCIT
W Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
do 12 grudnia ogl¹daæ mo¿na by³o ogl¹daæ mo¿na by³o wystawê o
tematyce rowerowej bêd¹c¹ podsumowaniem Rowerowych Spotkañ Podró¿ników organizowanych 9 listopada br. w Wêgorzewie
przez So³ectwo Wêgorzewo Koszaliñskie i Powiat Koszaliñski.

Przedstawiciel RCIT w Koszalinie
w Zarz¹dzie Forum Informacji Turystycznej
23 wrzeœnia w Warszawie
wy³oniono nowy Zarz¹d Forum
Informacji Turystycznej. W sk³ad
Zarz¹du weszli: Marcin Pa³ach
(Tarnowskie Centrum Informacji)
jako przewodnicz¹cy, Wojciech
Dzi¹bek (Centrala Jurajskiej Informacji Turystycznej) jako wiceprzewodnicz¹cy, Barbara
Ziêba-Godula (Sieæ Informacji
Miejskiej InfoKraków), która zdoby³a najwiêksz¹ iloœæ g³osów jako sekretarz, Ma³gorzata
Rafa³ (Centrum Informacji Turystycznej w Bia³ej Podlaskiej),
Jacek Idzikowski (Polska Organizacja Turystyczna), Sylwia
Mytnik (Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie - na fotografii druga od lewej) i Szymon Wiœniewski
(Centrum Informacji w Toruniu).

Forum Informacji Turystycznej dzia³a od marca 2003r. jako
zespó³ konsultacyjno-doradczy
Polskiej Organizacji Turystycznej. Stanowi p³aszczyznê integracji systemu „it” i koordynacji
przedsiêwziêæ, a tak¿e wymiany doœwiadczeñ s³u¿¹cych doskonaleniu ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej.
Wœród zadañ Forum s¹ m.in.:
opracowywanie wspólnych
strategii dzia³ania w dziedzinie
informacji i promocji turystyki, inicjowanie i realizowanie dzia³añ
wspieraj¹cych rozwój turystyki
i s³u¿¹cych poprawie efektywnoœci promocji, a tak¿e integrowanie systemu informacji turystycznej, zarówno w skali kraju, jak i województw, powiatów,
gmin i regionów turystycznych.

(m.in. Miasto Koszalin, Gmina
Manowo, Gmina Bêdzino, Nadleœnictwo Manowo) zobowi¹zali
siê m.in. do wspólnego inicjowania i realizowania dzia³añ
zmierzaj¹cych do wzmocnienia
konkurencyjnoœci i popularyzacji Pomorskiej Drogi Œw. Jakuba

w obszarze województwa zachodniopomorskiego, w szczególnoœci poprzez promowanie
zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wydarzeñ kulturalnych na Szlaku; podejmowania
i wspierania lokalnych inicjatyw
zwi¹zanych z odkrywaniem
dziedzictwa kulturowego regionu i jego popularyzowaniem oraz
dba³oœci¹ o jego zachowanie;
wspierania inicjatyw zwi¹zanych z aktywizacj¹ spo³eczn¹
w zakresie œwiadczenia us³ug
dla u¿ytkowników Szlaku i wykorzystywania istniej¹cego potencja³u. Deklaracjê podpisania
listu wyrazi³ tak¿e Starosta Powiatu Koszaliñskiego oraz Nadleœniczy Nadleœnictwa Karnieszewice.
Na terenie Koszalina i Powiatu Koszaliñskiego Szlak œw. Jakuba przebiega w nastêpuj¹cych odcinkach Dar³owo-Iwiêcino 20,3 km; Iwiêcino-Koszalin
katedra 23,1 km; S³awno-Polanów 38,2 km; Polanów-Wyszewo 28 km; Wyszewo-Koszalin
20,2 km; Koszalin-Dobrzyca 22,9
km; Koszalin-Bia³ogard 28,2 km.

Pomorska Droga œw. Jakuba
3 grudnia br. przedstawicielki Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie uczestniczy³y w konferencji podsumowuj¹cej projekt „RECReate – Rewitalizacja Europejskiego Szlaku
Kulturowego na obszarze
Po³udniowego Ba³tyku – Pomorska Droga œw. Jakuba”.
129.184 euro, 36 miesiêcy, ponad 2.000 znaków z ¿ó³t¹
muszl¹ na niebieskim tle na 630
km szlaku, 160 zachodniopomorskich miejscowoœci w 32 gminach, prawie 70 zabytkowych
koœcio³ów, w tym koszaliñska
katedra, dziesi¹tki innych obiektów kulturowych i obszarów
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cennych przyrodniczo (Góra
Che³mska i Œwiêta Góra Polanowska) nawleczonych na
wspóln¹ nitkê Zachodnio-Pomorskiej Camino, dziesi¹tki instytucji i setki zaanga¿owanych
osób, to tylko niektóre rezultaty
koñcz¹cego siê w³aœnie projektu realizowanego z Programu
Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej Po³udniowy Ba³tyk.
Podczas konferencji dosz³o
równie¿ do podpisania listu intencyjnego w sprawie wspólnego kreowania i promowania
Pomorskiej Drogi œw. Jakuba,
stanowi¹cej czêœæ Europejskiego Szlaku Kulturowego Camino
de Santiago. Sygnatariusze listu

