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Dzia³ania Centrum Us³ugowo-Doradczego
Euroregionu Pomerania w Koszalinie
Centrum Us³ugowo-Doradcze
w Koszalinie zaprezentowa³o swoj¹
ofertê oraz kalendarz imprez organizowanych przez sieæ CUD podczas
Targów Budownictwa „Dom i ogród”,
które odby³y siê w dniach
6-7.04.2013 w Koszalinie.
Stoisko Centrum odwiedzi³o oko³o 200 osób.

11.04.2013r.
- w Koszalinie odby³a siê konferencja „System gospodarki odpadami w Polsce
i w Niemczech. Ujêcie praktyczne”. Do udzia³u w konferencji zaproszono wszystkich zainteresowanych tematem tj. od przedstawicieli Rad Osiedli pocz¹wszy,
a skoñczywszy na w³adzach miast i gmin. Prelekcje œciœle zwi¹zane by³y ze
sposobem zagospodarowania odpadów komunalnych. Swoimi cennymi doœwiadczeniami podzieli³ siê tak¿e Dyrektor OVVD Hans Jurgen Geier z Rosenow. Konferencja by³a Ÿród³em cennych informacji, ale tak¿e stworzy³a mo¿liwoœæ przedyskutowania problemów, z którymi borykaj¹ siê samorz¹dy krótko
przed wejœciem w ¿ycie „Ustawy œmieciowej”. W konferencji uczestniczy³o 68
osób.

15 maja
- Centrum Us³ugowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA Karlino/Koszalin zorganizowa³o 68. Polsko-Niemieckie Forum Przedsiêbiorców pt.
„Polsko-Niemieckie kontakty gospodarcze i wymiana doœwiadczeñ na
przyk³adzie dzia³alnoœci oœrodków
edukacyjnych dla dzieci, m³odzie¿y i
doros³ych”, które odby³o siê w Kompleksie Wypoczynkowym Petrico
Park w Karlinie.
Udzia³ w forum wziê³o ³¹cznie 68
osób, z tego 16 osób to goœcie z Niemiec.
23.05.2013r.
- odby³ siê wyjazd studyjny do Prenzlau „Innowacyjne metody pozyskiwania i wykorzystywania odnawialnych Ÿróde³
energii w Regionie Uckermark”.
Wyjazd by³ wynikiem wspó³pracy biur w Koszalinie,
Dêbnie i Schwedt n. Odr¹. W wyjeŸdzie udzia³ wziêli przedsiêbiorcy zainteresowani tematyk¹ z zakresu odnawialnych Ÿróde³ energii. £¹cznie 21 osób wspólnie zwiedza³o
elektrowniê hybrydowo-wodorow¹ oraz zak³ad geotermalny w Prenzlau.

28.05.2013r.
- w Urzêdzie Miejskim w Koszalinie zorganizowano spotkanie informacyjne skierowane do organizacji pozarz¹dowych nt. "Pozyskiwanie œrodków na dzia³alnoœæ statutow¹ organizacji pozarz¹dowych. Zewnêtrzne i wewnêtrzne Ÿród³a finansowania", w którym uczestniczy³o 18 osób,
z 25 zadeklarowanych. Tematyka spotkania stanowi³a
Ÿród³o rzetelnej i praktycznej wiedzy dla uczestników, co
znalaz³o potwierdzenie w ankietach podsumowuj¹cych
spotkanie.

Projekt „Transgraniczna Sieæ Centrów Us³ugowo-Doradczych Euroregionu Pomerania na lata
2012-2015” wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego”
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W dniach 5-7 kwietnia odby³a siê pi¹ta, jubileuszowa edycja Miêdzynarodowych Targów Turystycznych Wroc³aw 2013. W trwaj¹cych trzy dni targach
udzia³ wziê³o ponad 200 wystawców z Polski i zagranicy /min. z Ukrainy,
Czech, Niemiec, Indonezji/. Partnerem targów, podobnie jak w roku ubieg³ym by³o województwo Lubelskie, które przygotowa³o liczne konkursy
z atrakcyjnymi nagrodami, u³atwiaj¹cymi poznanie Regionu lubelskiego.

W programie targów nie zabrak³o Festiwalu Podró¿ników, Festiwalu Kulinarnego,
warsztatów survivalowych, fotograficznych Akademii Nikona, wielu atrakcji dla najm³odszych oraz konkursów z nagrodami.
Goœciem specjalnym by³a znana pisarka,
prezenterka radiowa i podró¿niczka Beata
Pawlikowska. Targi odwiedzi³ równie¿
Wojciech Cejrowski, który z ogromn¹ cierpliwoœci¹ rozdawa³ autografy. Wœród goœci
specjalnych by³a tak¿e Olga Morawska ¿ona tragicznie zmar³ego polskiego himalaisty Piotra Morawskiego, która opowiada³a o swojej mi³oœci do podró¿y oraz o dzia³alnoœci fundacji „Nagle sami”, pomagaj¹cej
osobom po stracie bliskich.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego wraz z Miastem Koszalin swoj¹ ofertê prezentowa³o na stoisku
województwa zachodniopomorskiego zorganizowanym przez Zachodniopomorsk¹
Regionaln¹ Organizacjê Turystyczn¹. Wœród
wystawców z naszego regionu byli gmina
Ustronie Morskie, gmina Ko³obrzeg, Miêdzyzdroje, Myœlibórz, Barlinek, Zwi¹zek Miast
i Gmin Dorzecza Parsêty, Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Drawskiego oraz
Arka Medical SPA i Oœrodek Wczasowy Familijni. Poza stoiskiem regionalnym zachodniopomorskie reprezentowali: Bia³y Bór, Trzebiatów, Uzdrowiska Ko³obrzeg, Œwinoujœcie
i Kamieñ Pomorski, Mieleñska Lokalna Orga-

II
2

nizacja Turystyczna, Dar³owska Lokalna
Organizacja Turystyczna oraz Aqua Park
„Panorama” Jaros³awiec.
Odwiedzaj¹cy poprzez ró¿norodne materia³y promocyjne miasta i regionu koszaliñ-

skiego mogli poznaæ turystyczne oblicze
Pomorza Œrodkowego.
Na stoisku Stowarzyszenia dostêpne
by³y materia³y dotycz¹ce atrakcji turystycznych regionu i form aktywnego spêdzania
czasu - informator turystyczny z katalogiem
bazy noclegowej powiatu koszaliñskiego,
szlaki rowerowe oraz Mapa Turystyczna
Powiatu Koszaliñskiego. Wœród odwiedzaj¹cych spor¹ grupê stanowili mi³oœnicy wêdkowania, którzy z du¿ym zainteresowaniem
siêgali po mapê wêdkarsk¹ powiatu koszaliñskiego oraz katalog turystyki wodnej Powiatu koszaliñskiego. Najwiêkszym zainteresowaniem w odniesieniu do wydawnictw
promocyjnych Miasta Koszalin cieszy³o siê
nowe wydanie informatora turystycznego,
który w zachêcaj¹cy sposób pomaga poznaæ - zwiedziæ miasto. Du¿¹ uwagê odwiedzaj¹cych przyci¹ga³y mapy - Plan Miasta oraz Mapa Góry Che³mskiej. Na targach
we Wroc³awiu po raz pierwszy zaprezentowano now¹ formê kalendarza wydarzeñ,
który oprócz imprez kulturalnych zawiera
równie¿ ciekawe wydarzenia sportowe.
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Promocja Koszalina
i regionu koszaliñskiego w Opolu
W dniach 17-19 maja 2013 roku odby³y siê na opolskim Rynku XIII Miêdzynarodowe Targi Turystyki „W stronê s³oñca”. Wystawcami tegorocznej edycji targów
by³y m.in. samorz¹dy lokalne ró¿nych regionów w Polsce, uzdrowiska, organizacje turystyczne. Swoje oferty prezentowali tak¿e goœcie z Czech, S³owacji, Ukrainy, Wêgier oraz odleg³ej Dominikany. Województwo Zachodniopomorskie reprezentowa³a Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna wraz
z Miastem Koszalin, Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego,
gmin¹ Ko³obrzeg oraz Uzdrowiskiem Œwinoujœcie. Ofertê zachodniopomorskiego uzupe³nia³a gmina Mielno oraz Dar³owska Lokalna Organizacja Turystyczna.
Piêkna majowa pogoda sprzyja³a organizowanym na rynku atrakcjom, które specjalnie na tê okazjê przygotowali organizatorzy oraz wystawcy. 17 maja goœciem specjalnym targów by³a grupa „Samba Art”, która na scenie w przepiêknych strojach prezentowa³a rytmy brazylijskiej samby. Sobota 18 maja nale¿a³a do Beskidu Œl¹skiego
tj. Beskidzkiej 5 - Szczyrku, Brennej, Wis³y,
Istebnej i Ustronia. W programie by³y wystêpy kapel góralskich oraz konkursy wiedzy o ka¿dej gminie i przyswajanie gwary
góralskiej. Konkursy dla zwiedzaj¹cych przygotowa³a gmina Mielno oraz Dar³owska Lokalna Organizacja Turystyczna. Relacja
z targów ukaza³a siê w materiale TVP Opole oraz Radiu Opole.
Samorz¹d województwa opolskiego
wraz z Opolsk¹ Regionaln¹ Organizacj¹ Turystyczn¹ zaprasza³ do odwiedzenia Opolskiej Wioski Smaków i Tradycji, która by³a
mocno oblegana przez targowych goœci. Do
wspólnych gier i zabaw sportowych zapraszali animatorzy i instruktorzy z MOSiRu
oraz FiteLifu - mo¿na by³o zagraæ w unihokeja oraz potañczyæ Zumbê.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego wraz z Miastem Koszalin zaprezentowa³o szerok¹ gamê materia³ów promocyjnych zwi¹zanych z miastem
jak i regionem koszaliñskim. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê wszelkiego rodzaju mapy, w tym plan miasta, mapa Góry
Che³mskiej oraz mapy Powiatu Koszaliñskiego - szlaków rowerowych i wêdkarska.
Popularnoœci¹ cieszy³ siê kalendarz imprez
kulturalnych i sportowych w Koszalinie.
Miasto Koszalin ka¿dego dnia targów dla
odwiedzaj¹cych nasze stoisko przygotowa³o losowanie drobnych upominków - 15 chêtnych osób, na has³o promocyjne „Koszalin
Pe³nia ¯ycia” uczestniczy³o w losowaniu
m.in. koszulek, kubków, smyczy, breloków
z logo miasta oraz ksi¹¿ki Dawno temu
w Koszalinie autorstwa Piotra Polechoñskiego. Mo¿liwoœæ otrzymania drobnych upominków sprzyja budowaniu pozytywnego
wizerunku Miasta czy Regionu.
Miêdzynarodowe Targi Turystyki „W Stronê S³oñca” w Opolu to wydarzenie, którego
nie mo¿na omin¹æ. Sprawna organizacja,
bardzo dobra lokalizacja, bezp³atny wstêp
oraz mnóstwo dodatkowych atrakcji zapewnianych przez organizatorów s¹ gwarancj¹
bardzo du¿ej liczby zwiedzaj¹cych.
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Festyn w Niedalinie
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego uczestniczy³o dnia 8 czerwca br. w V Ekologicznym Festynie Rodzinnym
"Radew - energia ¿ycia" w Niedalinie.
Stowarzyszenie zaprezentowa³o materia³y promocyjne zwi¹zane z regionem koszaliñskim na stoisku Starostwa Powiatowego w
Koszalinie. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³a siê Mapa Wêdkarska oraz folder Koszalin i Powiat Koszaliñski - Atrakcje dla dzieci.
Piêkna czerwcowa pogoda przyci¹gnê³a rekordow¹ liczbê mi³oœników ekologii i zwolenników dobrej zabawy. Bogaty program festynu
sprawi³, ¿e ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla siebie. Wœród dzieci du¿ym powodzeniem cieszy³a siê przeja¿d¿ka konna oraz wystêpy klownów.
Do najciekawszych atrakcji nale¿a³ widowiskowy pokaz gaszenia po¿aru z helikoptera. Odwiedzaj¹cy, ca³ymi rodzinami anga¿owali siê w
gry i zabawy. Najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³ siê konkurs wiedzy ekologicznej "Poszukiwanie skarbu Radwi, Chocieli i Chotli", organizowany przez Starostwo Powiatowe.

Partnerstwo samorz¹dów
szans¹ na rozwój regionu
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego z³o¿y³o wniosek
pn. „Partnerstwo Samorz¹dów Koszaliñskiego Obszaru Funkcjonalnego szans¹
na wzmocnienie potencja³u rozwojowego regionu” do programu Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorz¹du terytorialnego, dialog spo³eczny oraz wspó³pracê z przedstawicielami spo³eczeñstwa obywatelskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
G³ówne cele projektu to: wzmocnienie
partnerstwa, zrównowa¿ony rozwój spo³eczno-gospodarczy KOF, poprawa jakoœci
¿ycia, efektywnie kszta³towanie przestrzeni publicznej, przygotowanie dokumentacji do
ubiegania siê o œrodki zewnêtrzne w perspektywie finansowej 2014-2020.
W ramach projektu opracowane maj¹ byæ
m.in. Zrównowa¿ona Strategia Rozwoju
Koszaliñskiego Obszaru Funkcjonalnego,
Sektorowy Program Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego KOF,
Plan Rozwoju Instytucjonalnego Partnerstwa
oraz dokumentacje techniczne i studia wykonalnoœci celem wdra¿ania inwestycji infrastrukturalnych na obszarze KOF. Proponowane dokumentacje techniczne dotyczyæ
maj¹ m.in. œcie¿ek rowerowych, zagospodarowania akwenów wodnych, miejsc rekreacji oraz szlaków tematycznych.
Wartoœæ projektu wynosi 2.692.970, 00 z³.,

IV
4

z tego planowane dofinansowanie stanowi¹ce 85% wartoœci to kwota 2.289.025,00 z³.
Partnerami w planowanym projekcie s¹
oprócz gmin cz³onkowskich Stowarzyszenia gmina Biesiekierz, gmina Œwieszyno
oraz Fundacja Œrodkowopomorska Grupa
Dzia³ania i Koszaliñska Izba Przemys³owo Handlowa.
12 czerwca zakoñczy³a siê ocena formalna z³o¿onych wniosków, w wyniku której do oceny merytorycznej zakwalifikowano 83 wnioski z 85 z³o¿onych projektów w tym wniosek Stowarzyszenia. £¹czna
wartoœæ dofinansowania we wszystkich
wnioskach, które pozytywnie przesz³y ocenê formaln¹ wynosi 162 960 180 z³ (39 119
543 euro), przy czym bud¿et konkursu wynosi 30 809 683 z³ (7 401 548 euro).
Ocena merytoryczna potrwa do
wrzeœnia br.

Ulotka „Atrakcje dla dzieci”
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej dzia³aj¹ce w strukturze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego wyda³o materia³ promocyjno-informacyjny prezentuj¹cy atrakcje dla dzieci na
terenie Miasta Koszalina i Powiatu Koszaliñskiego. Ulotka ma byæ podpowiedzi¹ jak ciekawie, aktywnie lub edukacyjnie zaplanowaæ rodzinny wypoczynek lub spêdziæ
czas odpoczywaj¹c od promieni s³onecznych. Jest to tak¿e odpowiedŸ na zapytania
ze strony turystów jak podczas niepogody
wype³niæ dzieciom czas. Publikacja zawiera dane adresowe i internetowe poszczególnych obiektów oraz krótki opis. Wœród
proponowanych atrakcji znalaz³a siê m.in.
kolejka w¹skotorowa, Sportowa Dolina, parki
linowe w Koszalinie i w Mielnie, MotoPark,
wioski tematyczne - wioska indiañska, wioska hobbitów, oœrodki jazdy konnej oraz
baseny i okoliczne aquaparki.
Ulotka dostêpna jest w siedzibie Centrum w Koszalinie przy ul. Dworcowej 1115, Biurze Informacji Turystycznej w Mielnie
oraz w urzêdach gmin.

Posiedzenie Walnego Zebrania
Cz³onków Stowarzyszenia
Dnia 20 czerwca br. odby³o siê posiedzenie Walnego Zebrania Cz³onków Stowarzyszenia.Podczas spotkania podjêto
uchwa³y dotycz¹ce zatwierdzenia sprawozdania z dzia³alnoœci Stowarzyszenia za
2012 rok, sprawozdania Zarz¹du z wykonania bud¿etu, sprawozdania finansowanego Zarz¹du Stowarzyszenia, oraz udzielania absolutorium Zarz¹dowi Stowarzyszenia. Podjêto tak¿e uchwa³y w sprawie przyjêcia programu dzia³ania Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego na
rok 2013 oraz bud¿etu na 2013 rok.

