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Działania Centrum Usługowo – Doradczego
Euroregionu Pomerania w Koszalinie
Przedstawicielki Centrum Usługowo - Doradczego w Koszalinie wspólnie z Dyrektorem Biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w dniu 6 listopada br. w nadbałtyckim kurorcie Bansin
uczestniczyli w 74. Polsko-Niemieckim
Forum Przedsiębiorców pn. „Model z
Heringsdorfu – wzorcowy projekt dla
polsko-niemieckiej, słonecznej wyspy
Uznam oraz Euroregionu POMERANIA”. Przedstawiciele koszalińskiego Biura
wzięli udział m.in. w panelu dyskusyjnym :
Możliwości polsko-niemieckiej współpracy
inwestorów z sektora prywatnego i państwowego mające na celu wzrost liczby pasażerów na lotnisku Heringsdorf.
Koszalińskie Centrum Usługowo – Doradcze w dniu 1 grudnia br. w restauracji Park
Caffe w Koszalinie zorganizowało 75. Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców pt. „Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i w Niemczech”.
Forum prowadzone było przez Łukasza
Żaka - specjalizującego się od wielu lat
w prawie gospodarczym, prawie wspólnotowym i prawie pracy. Na 32 zgłoszonych
uczestników w spotkaniu wzięło udział 20
osób. Wszyscy uczestnicy forum otrzymali materiały źródłowe oraz szeroką wiedzę
praktyczną do dalszych aktywności na
rzecz własnych przedsiębiorstw.
3 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej nr
300 Urzędu Miejskiego w Koszalinie odbyło się seminarium pn. „Zamknięcie roku
podatkowego w 2014 roku”, poprowadzone przez Elżbietę Sobańską - wieloletniego praktyka i szkoleniowca. Tematyka
seminarium obejmowała takie zagadnienia
jak : przychody podatkowe a bilansowe,

koszty uzyskania przychodu, koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych na gruncie CIT i PIT, wierzytelności
oraz ich rozliczenie w kosztach podatkowych, rozliczenie kosztów z tytułu wydatków ponoszonych w związku z eksploatacją
samochodu. Udział w spotkaniu wzięło 37
przedstawicieli sektora MŚP oraz JST z Koszalina i okolic.
Dnia 5 grudnia br. w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Koszalinie odbyło
się seminarium pn. „Uchwalone i zapowiadane zmiany w podatku VAT w
2015r.”. Spotkanie, w którym uczestniczyło 67 przedstawicieli sektora MŚP oraz
JST z Koszalina i okolic, prowadził Robert
Goch - prawnik z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Podczas seminarium
omówione zostały następujące zagadnienia:

1. Odliczenia podatku naliczonego,
2. Problemy dokumentacyjne – fakturowanie - unikanie błędów,
3. Obrót transgraniczny – dostawy i nabycia oraz import usług
4. Samochody osobowe – podatek naliczony VAT
5. Uchwalone i planowane zmiany w podatku VAT na rok 2015.
W 2015 roku CUD zaprasza do udziału w
następujących bezpłatnych seminariach:
• 14.01.2015 r. – „Prawo Zamówień Publicznych w 2015 r.”
• 18.02.2015 r. – „Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych”
Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA ul. Zwycięstwa 42 p. 216
w Koszalinie, tel. 94 342-65-50, e-mail:
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

Mapa rowerowa Powiatu Koszalińskiego
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza
Środkowego zakończyło realizację zadania
pn „Turystyka rowerowa - aktywną formą poznania regionu Pomorza Środkowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju, objętego Programem Roz-

woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Mapa jest aktualizacją wersji mapy z 2012
roku, wydana została w skali 1 : 55 000 i
obejmuje obszar Powiatu Koszalińskiego
wraz z częścią gmin Malechowo, Tychowo

i Biały Bór. Dystrybuowana będzie poprzez
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej
w Koszalinie oraz na krajowych targach turystycznych.
Całość zadania koordynowali pracownicy
Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej
działającego w strukturach Stowarzyszenia.
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Spotkanie Forum
Informacji Turystycznej
W dniach 19 -21 listopada br. odbyło się
w Tarnowie posiedzenie Zarządu oraz Walne
Zgromadzenie Forum Informacji Turystycznej. Głównymi tematami Forum były sprawy
związane z certyfikacją punktów „it”, nowym
regulaminem konkursu Polskiej Organizacji
Turystycznej i Forum Informacji Turystycznej
Na Najlepsze Centrum „it” oraz stanem prac
nad nowymi zasadami oznakowania atrakcji
turystycznych wzdłuż dróg szybkiego ruchu
i autostrad.
Do Tarnowa przyjechało ponad
czterdziestu pracowników centrów informacji z całej Polski oraz
przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej. Obrady Zarządu FIT w głównej mierze skoncentrowane były na problematyce zmian w regulaminie certyfikacji informacji turystycznej oraz
konkursie na najlepsze centrum
informacji turystycznej. Sama
tematyka wprowadzenia zmian
zarówno w regulaminie certyfikacji, jak i konkursie na najlepsze CIT zrodziła się w związku z
koniecznością większej koncentracji na jakości funkcjonalnej w
stosunku do jakości technicznej
oraz weryfikacji kryteriów pod
kątem zmian zachodzących na rynku. Zarząd FIT oraz przedstawiciele POT podkreślali, iż w dzisiejszych czasach na informację
turystyczną należy patrzeć w dwóch wymiarach. Pierwszy z nich, bardziej tradycyjny, to
postrzeganie informacji turystycznych jako
miejsca obsługi turystów. Drugi aspekt to
postrzeganie informacji turystycznej jako aktywnego, zaangażowanego uczestnika życia
turystycznego i inicjatora nowych projektów.
Szczegółowo proponowane i dyskutowane
przez Zarząd FIT zmiany zostały omówione podczas Walnego Zgromadzenia FIT w
dniach 20-21 listopada. Walne Zgromadzenie otworzyła Elżbieta Wąsowicz-Zaborek,
Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej
oraz Krystyna Latała, zastępca prezydenta Tarnowa. Pierwszy dzień obrad Walnego
poświęcony był takim tematom jak: SITRA
- System Informacji Turystycznej w regionie
Rhone-Alpes we Francji /Region partnerski
Małopolski/, zreferowany przez Karine Feige
z Lyonu; zmiany w regulaminie certyfikacji
informacji turystycznej oraz w konkursie na
najlepsze centrum informacji turystycznej
zaprezentowane przez Magdalenę Ragus z
POT oraz Marcina Pałacha– Dyrektora Tarnowskiego Centrum Informacji Turystycznej.
Stan prac związanych z drogowym oznakowaniem turystycznym, przede wszystkim
przy autostradach, w kontekście współpracy
POT, MIiR, GDDKiA i MSiT przedstawiła Magdalena Ragus.
Kolejny dzień to warsztaty „Obszary problemowe informacji turystycznej, kierunki
rozwoju” oraz wykład na temat obsługi tu-

rystów z Chin, Japonii i Indii przygotowany
przez Marcina Pałacha. Pod dyskusję poddane zostały problemy najbardziej nurtujące sektor „it”. Między innymi te odwieczne,
dotyczące źródeł finansowania i wysokości
budżetów, które pozwalają na profesjonalne działalnie placówek. Inną, równie trudną
kwestią jest ułożenie właściwej współpracy z
przedsiębiorcami, którzy często z niezrozumiałą nonszalancją, odnoszą się do składanych zobowiązań i nie wyposażają centrów

„it” w informacje o świadczonych usługach
turystycznych. Niekończącym się tematem
dyskusji są kwestie szkolenia kadr, kompetencje pracowników, poziom wynagrodzeń,
brak stabilizacji, fluktuacja w zespołach.
Czymś, co dla turystów bywa zagadką są
na przykład godziny otwarcia placówek „it”.
Zdarza się, że punkty informacji turystycz-

nej otwarte są w godzinach pracy urzędów.
Zamykane są w dni wolne i święta, pomimo
że ruch turystyczny akurat wtedy wzrasta.
Te i inne problemy będą z pewnością niejednokrotnie omawiane na kolejnych konferencjach. Wymiana doświadczeń pomaga w
znalezieniu rozwiązania.
Przedstawiciele punktów informacji turystycznej uczestniczący w spotkaniu otrzymali materiały informacyjne na temat Tarnowa i regionu Małopolski, uczestniczyli także w zwiedzaniu Tarnowa
i Europejskiego Centrum Muzyki
Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.
Forum Informacji Turystycznej działa od 2003 r. jako zespół
konsultacyjno-doradczy
Polskiej Organizacji Turystycznej.
Stanowi płaszczyznę integracji systemu „it” i koordynacji
przedsięwzięć, a także wymiany doświWWadczeń służących
doskonaleniu ogólnopolskiego
systemu informacji turystycznej. Władzami FIT jest Zarząd,
któremu przewodniczy trzecią
kadencję Marcin Pałach, dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji. Od
2013 roku w Zarządzie jest Sylwia Mytnik
– Kierownik Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie.
Relacja z obrad: http://aktualnosciturystyczne.pl/informacja-turystyczna/nie-nagradzac-za-rzeczy-oczywiste-i-powszechne

Nowe technologie w promocji
koszalińskiej turystyki
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej działające w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego przygotowało i złożyło wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Mobilny przewodnik turystyczny Koszalina i
Powiatu Koszalińskiego” w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu turystyki w roku 2015.
Zaplanowane przedsięwzięcie obejmuje opracowanie graficzne, wykonanie oraz wdrożenie turystycznej aplikacji mobilnej obejmującej Koszalin i Powiat Koszaliński na urządzenia z
systemami Android, iOS. W mobilnym przewodniku znajdować się będą informacje o Koszalinie i gminach Powiatu Koszalińskiego oraz o ich atrakcjach turystycznych, w szczególności
mapy, opisy zabytków, szlaki turystyczne, obiekty kultury, baza noclegowa i gastronomiczna, aktualne wydarzenia, planer tras, czytnik kodów QR wraz z funkcję wytyczania trasy
do miejsc przy użyciu geolokalizacji. Atutem przedmiotowego przewodnika mobilnego jest
zasięg terytorialny tj. miasto i powiat. Aplikacja dostępna będzie dla odbiorców bezpłatnie
poprzez platformy Google Play i App Store, w dwóch wersjach językowych : polskiej i niemieckiej. Będzie to aplikacja natywna tj. stworzona pod konkretną platformę w oparciu o
dedykowany dla niej język programowania.
Dlaczego realizacja zadania – aby sprostać wymaganiom rynku, dotrzeć do nowych klientów, nie zniknąć z turystycznej mapy Polski, kształtować wizerunek Stowarzyszenia jako
organizacji turystycznej wykorzystującej nowe technologie w promocji regionu. W przypadku
otrzymania dofinansowania prace nad aplikacją mają się zakończyć do sierpnia 2015 roku.
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Projekt pn. „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego
Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie
potencjału rozwojowego regionu”
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego od
stycznia br. realizuje Projekt pn. „Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą
na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu” w
partnerstwie z Miastem Koszalin, Gminami Będzino, Biesiekierz, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów i Świeszyno oraz
Starostwem Powiatowym w Koszalinie, Fundacją Środkowopomorska Grupa Działania i Koszalińską Izba Przemysłowo
- Handlowa.
Zgodnie z harmonogramem Projektu w miesiącach październik – grudzień prowadzone była prace związane z realizacją
działania nr 4 tj. opracowaniem dokumentów strategicznych i
sektorowych oraz działaniem nr 5 - opracowanie dokumentacji
technicznych i studiów wykonalności pod inwestycje wytypowane z Sektorowego Programu Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego KOF.

wego, będącego dokumentem bardziej szczegółowym, wyznaczającym kierunki działań na kolejne lata, cieszyły się większą
frekwencją w porównaniu do spotkania dotyczącego Strategii
Rozwoju. Prezentacja ostatecznej wersji Sektorowego Programu Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania
Turystycznego Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego
dla Partnerów Projektu odbyła się dnia 24 listopada w siedzibie Stowarzyszenia. Oba opracowania planistyczne prezentowane były przez Wykonawcę tj. firmę Lider Projekt Sp. z o.o.
z Poznania.

W miesiącach październik – listopad odbyło się kilka spotkań
dotyczących realizacji Działania nr 5 przedmiotowego Projektu,
które w całości przypisane jest Partnerom Projektu. Tematyka
tych spotkań w głównej mierze skupiła się wokół zagadnienia
związanego z przeprowadzeniem procedury przetargowej na
dokumentacje techniczne dla projektów inwestycyjnych ujętych
jako priorytetowe w Programie Sektorowym. Po wypracowaniu
ostatecznego stanowiska od połowy grudnia br. Partnerzy samorządowi Projektu prowadzą indywidualnie, przy wsparciu ze strony Stowarzyszenia, działania w zakresie przygotowania i ogłoszenia przetargów na dokumentacje techniczne. Dokumentacje,
studia wykonalności dotyczyć będą projektów, których realizacja
inwestycyjna ma być wsparta ze środków różnych programów
w ramach tzw. nowej perspektywy finansowej /lata 2014-2020/.
W dniu 15 października w Urzędzie Miejskim w Koszalinie odbyła się prezentacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju
Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dokument ten
wraz z prezentacją zamieszczony jest na stronie internetowej
Stowarzyszenia www.ko-pomerania.pl. W ramach prac nad
Programem Sektorowym odbyły się spotkania warsztatowe
z Partnerami Projektu oraz konsultacje społeczne. Warsztaty
dotyczyły przede wszystkim wypracowania obszarów działań
w zakresie rozwoju gospodarczego i zagospodarowania turystycznego oraz projektów inwestycyjnych priorytetowych i
uzupełniających. Projekt Programu Sektorowego udostępniony był do publicznego wglądu drogą internetową i poprzez
spotkanie otwarte. Konsultacje dotyczące Programu Sektoro-

Projekt finansowany ze środków EOG 2009-2014 pochodzących
z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych
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Pomorze Zachodnie na targach
TOUR SALON 2014
W dniach 23 – 25 października br. odbyły
się najważniejsze polskie targi turystyczne,
tj. Targi Regionów i Produktów Turystycznych „TOUR SALON” w Poznaniu.
Tegoroczną ekspozycję targową tworzyło blisko 500 wystawców z Polski i zagranicy. W
tym roku mieliśmy możliwość zapoznania się
z ofertami wyjazdów turystycznych, z kulturą, zwyczajami, czy też w wielu przypadkach
z kuchnią z 33 krajów, w tym z Argentyny,
Armenii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii,
Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Dominikany,
Francji, Gruzji, Hiszpanii, Indii, Iranu, Irlandii, Izraela, Litwy, Łotwy, Macedonii, Malediwów, Mołdawii, Niemiec, Palestyny, Polski,
Portugalii, Republiki Seszeli, Rosji, Rumunii,
Słowacji, Sri Lanki, Ukrainy, Węgier, Wielkiej
Brytanii czy Włoch. Ponadto w Poznaniu zobaczyliśmy bogactwo kulturalne i turystyczne jakie mają do zaoferowania wszystkie regiony Polski. TOUR SALON pozostaje nadal
jedynymi targami w kraju, gdzie na szeroką
skalę prezentowana jest cała Polska.
Tegoroczną, jubileuszową, 25-tą edycję
targów odwiedziło 20 tysięcy zwiedzających /20% więcej w porównaniu z rokiem
poprzednim/, z czego 9 tysięcy to specjaliści. Regionem partnerskim było Śląskie, a
krajem partnerskim Gruzja. Targom towarzyszyły liczne warsztaty i wydarzenia podnoszące kwalifikacje specjalistów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Równie
ciekawy program wydarzeń przygotowano
dla szerokiej publiczności. Aktualna tematyka turystyki kulinarnej podczas konferencji
„Turystyka Kulinarna – POLSKI HIT” przyciągnęła wiele zainteresowanych osób. Święto
turystyki odwiedzili także znani podróżnicy.
Na targach mogliśmy spotkać Martynę Wojciechowską, Piotra Kraśko czy Jarosława Kreta. Po raz drugi w Poznaniu odbyła się Gala
National Geographic Traveler oraz Polskiej
Organizacji Turystycznej, którą prowadzili
Martyna Wojciechowska – redaktor naczelna National Geographic Trveler oraz Rafał

Szmytke, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Nowym cudem Polski okazała się
OFF Piotrowska, a Złoty Certyfikat Polskiej
Organizacji Turystycznej trafił do Parku Nauki
i Rozrywki Krasiejów.
Pomorze Zachodnie – jak co roku – wystąpiło z obszerną prezentacją regionalną.
Stoisko Województwa Zachodniopomorskiego zostało zorganizowane wspólnie
przez Województwo Zachodniopomorskie i
Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną. Na 100 metrowym stoisku
swoją ofertę wystawiali: Województwo Zachodniopomorskie i ZROT, Świnoujście wraz
ze Świnoujską Organizacją Turystyczną i
Fortem Gerharda, Kołobrzeg wspólnie z hotelem Senator z Dźwirzyna, Koszalin razem
ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów
Pomorza Środkowego oraz Ogrodami
Hortulus z Dobrzycy, Świdwin, a także
Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie i
Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia

Sztuki w Szczecinie. Prezentacja koszalińska
wsparta była także przez przedstawicielki
Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania. Dzięki temu oferta Pomorza Środkowego
nie ograniczyła się jedynie do Koszalina i Powiatu Koszalińskiego, obejmując dodatkowo
kilka gmin sąsiadujących z naszym regionem
/Malechowo, Tychowo, Biały Bór/.
Tradycyjnie Województwo Zachodniopomorskie z poznańskich targów wróciło z nagrodami, w tym roku reprezentacja Pomorza
Zachodniego zdobyła wyjątkowo wiele laurów:
1. Nagrodę Acantus Aureus 2014 w konkursie Międzynarodowych Targów Poznańskich na najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej
stoisko promocyjne otrzymała Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.
Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych
rozwiązań architektonicznych i graficznych,
które sprzyjają bezpośredniej komunikacji z
klientem i podkreślają pozytywny wizerunek
firmy i spójność przekazu promocyjnego.
2. Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla najlepszego produktu turystycznego 2014r. otrzymał Zachodniopomorski
Szlak Żeglarski.
3. Wyróżnienie Polskiej Organizacji Turystycznej w konkursie na najlepszy produkt
turystyczny 2014r. otrzymały Ogrody Hortulus w Dobrzycy
4. W ogólnopolskim konkursie na najlepszy materiał promocyjny (drukowany, multimedialny) „Róża Regionów” – organizowanym przez redakcję czasopisma branżowego
„Wiadomości Turystyczne” Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zdobył I miejsce w kategorii „Seria wydawnicza” za foldery: Zachodniopomorski
Szlak Żeglarski, Zachodniopomorska Kraina
Wodna, Zachodniopomorskie – turystyka
campingowa oraz Zachodniopomorskie dla
dzieci i młodzieży.

IV

