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Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to czas rodzinnych spotkañ,
wzajemnej bliskoœci, ¿yczliwoœci, czas zadumy i radoœci.
W tym wyj¹tkowym okresie sk³adamy Pañstwu
najserdeczniejsze ¿yczenia - spokoju, mi³oœci, pogody ducha,
pe³nej ciep³a atmosfery w Pañstwa domach i sercach.
Niech nadchodz¹cy 2013 rok bêdzie dla Wszystkich dostatni
i przyniesie spe³nienie marzeñ, oczekiwañ i wszelkich planów.

Dzia³ania
Centrum Us³ugowo-Doradczego
Euroregionu Pomerania w Koszalinie
65. Polsko-Niemieckie Forum Przedsiêbiorców
– 24 paŸdziernika 2012 r.
odby³o siê w Szczecinie w hotelu Radisson Blue, poœwiêcone zosta³o zagadnieniu centrów innowacji na obszarach
transgranicznych.
W pierwszej czêœci Forum omówiono aspekt wielowymiarowego zarz¹dzania polityk¹ innowacyjnoœci. Wicemarsza³ek województwa zachodniopomorskiego, Wojciech Dro¿d¿ oraz dr Peter Kohnert, Dyrektor Generalny Spraw Europejskich i Miêdzynarodowych
Brandenburgii, przedstawili mo¿liwoœci wspó³pracy transgranicznej w obszarze innowacji z punktu widzenia strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego oraz kraju zwi¹zkowego Brandenburgii. Grzegorz Fiuk, Prezes Szczeciñskiego Parku Naukowo-Technologicznego, zaprezentowa³ natomiast lokalne dzia³ania
na rzecz wspierania innowacyjnoœci. Czêœæ druga spotkania da³a
mo¿liwoœæ zapoznania siê z najlepszymi praktykami transnarodowych i transgranicznych projektów innowacyjnych. Zaproszeni
goœcie przybli¿yli dzia³ania w ramach wybranych projektów. Przerwy urozmaica³a prezentacja innowacyjnego sprzêtu firmy Tieto
Poland Sp. z o.o., Industrial R&D.

z zakresu gospodarki odpadami (utylizacja, sortowanie, mechaniczno-biologiczne przetwórstwo odpadów etc.) oraz nawi¹zanie nowych kontaktów gospodarczych. W trakcie wyjazdu przeprowadzono tak¿e promocjê dzia³alnoœci sieci Centrów Us³ugowo-Doradczych Euroregionu POMERANIA poœród uczestników wyjazdu.

21.11.2012 odby³ siê wyjazd na Polsko-Niemieckie Forum Przedsiêbiorców „Trendy w sektorze
drzewnym, produkcja drewna i wykorzystanie drewna – rozwój bran¿y szans¹ dla ma³ych firm”
Podczas forum zaprezentowano nastêpuj¹ce tematy:
1. Sektor drzewno-meblarski w Polsce i w Województwie Zachodniopomorskim,
2. Szanse i wyzwania w bran¿y drzewnej w Europie Œrodkowej
i Wschodniej,
3. Niemieckie zamówienia publiczne dla polskich firm - procedury
przetargowe,
4. Zak³adanie dzia³alnoœci rzemieœlniczej w Niemczech oraz transgraniczne œwiadczenie us³ug w Niemczech przez polskich podwykonawców.
Uczestnikami forum byli przede wszystkim przedstawiciele sektora
MŒP, ale tak¿e w³adza samorz¹dowa z Dêbna i Myœliborza.

W dniach 15-16.11.2012r.
odby³ siê wyjazd studyjny pt. „Biogazownie”
W wyjeŸdzie udzia³ wziê³o 11 osób. Uczestnikami byli
dyrektorzy przedsiêbiorstw gospodarki odpadami oraz przedstawiciele samorz¹du Koszalina, Ko³obrzegu i Szczecina.
Wyjazd mia³ na celu polsko-niemieck¹ wymianê doœwiadczeñ

5 grudnia 2012 r. w Grimmen odby³o siê 66 .PolskoNiemieckim Forum Przedsiêbiorców pt. „Szanse wynikaj¹ce z prze³omu w polityce energetycznej oraz
zwi¹zane z tym wyzwania dla gospodarki i polityki”
Podczas forum temat Ba³tyckiego Klastra Ekoenergetycznego
przedstawi³ Patrycjusz Zarêbski - adiunkt na Wydziale Nauk Gospodarczych i Polityki Regionalnej Politechniki Koszaliñskiej.
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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Promocja regionu
na targach
TT WARSAW
Jubileuszowe XX Targi Turystyczne TT Warsaw odby³y siê
w dniach w dniach 27-29 wrzeœnia 2012 r. w Centrum TargowoKongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. W targach uczestniczy³o 664 wystawców z 64 krajów. Krajem partnerskim tegorocznej edycji by³a Polska. Wœród 19 973 zwiedzaj¹cych
przewa¿ali klienci biznesowi, dla których otwarty by³ pierwszy dzieñ
targów.
Województwo zachodniopomorskie podczas targów TT Warsaw dystrybuowa³o swoje materia³y na stoisku Polskiej Organizacji
Turystycznej wœród pozosta³ych regionów z Polski. Na zaproszenie Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej mo¿liwoœæ prezentacji materia³ów promocyjnych otrzyma³o Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego. Podczas trzech dni
targowych zapoznaæ mo¿na siê by³o z ofert¹ inwestycyjn¹ lotniska
w Zegrzu Pomorskim, folderem o produktach turystycznych regionu koszaliñskiego oraz ofercie turystycznej Miasta Koszalina. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê katalog Zachodniopomorskie Spa
& Wellness wydany przez ZROT, w którym prezentowane s¹ tak¿e
obiekty z regionu koszaliñskiego.
Prezentacje regionów, biznesowe spotkania, fachowe seminaria, warsztaty i szkolenia, mnóstwo atrakcji dla ka¿dego odwiedzaj¹cego Targi oraz oczywiœcie laury przyznawane najlepszym - tak
wygl¹da³y XX Miêdzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw 2012.

Targi TOUR SALON 2012
twa zachodniopomorskiego, w tym reprezentantów regionu koszaliñskiego. Jak wiadomo mieszkañcy Wielkopolski od lat stanowi¹
wa¿n¹ grupê wœród turystów odwiedzaj¹cych nasz region. W tegorocznej ekspozycji na stoisku województwa zachodniopomorskiego zorganizowanym przez Zachodniopomorsk¹ Regionaln¹ Organizacjê Turystyczn¹ prezentowa³y siê: Szczecin, Œwinoujœcie,
Stargard Szczeciñski, Koszalin, Ko³obrzeg, Œwidwin, Zwi¹zek Miast
i Gmin Dorzecza Parsêty, Pomorski Krajobraz Rzeczny, Zachodniopomorski Szlak ¯eglarski, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego oraz Centrum S³owian i Wikingów z Wolina.
Na stoisku Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego dostêpne by³y materia³y promocyjno-informacyjne miasta Koszalina, gminy Mielno, powiatu koszaliñskiego jak i poszczególnych
gmin - cz³onków Stowarzyszenia. Od kilku lat bardzo du¿¹ popularnoœci¹ wœród osób odwiedzaj¹cych targi ciesz¹ siê ró¿nego ro-

Tradycyjnie w paŸdzierniku w Poznaniu na targach TOUR SALON spotyka siê bran¿a turystyczna reprezentowana przez narodowe i regionalne organizacje turystyczne, biura podró¿y, zagraniczne i polskie regiony, przewoŸników, wydawnictwa i portale internetowe. Tegoroczna edycja odby³a siê w dniach 24-27 paŸdziernika 2012r. Wed³ug danych Miêdzynarodowych Targów Poznañskich przez cztery dni hale targowe odwiedzi³o 21 tysiêcy osób,
z czego 40% stanowili profesjonalni zwiedzaj¹cy. Na targach zaprezentowa³o siê 669 wystawców z 44 krajów.
Dwa pierwsze dni targów obfitowa³y w spotkania przedstawicieli bran¿y turystycznej. Wzbogaceniem programu by³y warsztaty i prezentacje dotycz¹ce wykorzystania najnowszych narzêdzi i programów pomagaj¹cych w promocji, kontaktach i propagowaniu turystyki. W pi¹tek i sobotê targi udostêpnione by³y dla
zwiedzaj¹cych.
Na tym wa¿nym wydarzeniu nie mog³o zabrakn¹æ wojewódz-
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dzaju mapy. W tym roku po raz pierwszy na
targach pojawi³a siê mapa wêdkarska powiatu koszaliñskiego wydana przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego w ramach zadania „Tablice informacyjne - Wêdkarski powiat koszaliñski” dofinansowanego z bud¿etu województwa
zachodniopomorskiego oraz Katalog turystyki wodnej powiatu koszaliñskiego tak¿e
wspó³finansowany z bud¿etu województwa zachodniopomorskiego. Obie publikacje
promowa³y produkty turystyczne charakterystyczne dla regionu koszaliñskiego.
Podobnie jak w latach ubieg³ych odwiedzaj¹cy nasze stoisko poszukiwali map szlaków rowerowych, informacji o bazie noclegowej np. dla grup kolonijnych czy celem
organizacji spotkañ integracyjnych. Stowarzyszenie prowadz¹c dzia³ania zwi¹zane
z reaktywacj¹ lotniska cywilnego w Zegrzu
Pomorskim k. Koszalina, na poznañskich targach zaprezentowa³o tak¿e ofertê inwestycyjn¹ w/w lotniska.
Stoisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego odwiedza³y nie
tylko osoby, które zainteresowane by³y naszym regionem, ale równie¿ turyœci, którzy
spêdzili u nas wakacje. Bardzo pozytywnie
wypowiadali siê o naszym regionie, informuj¹c ¿e w przysz³ym roku równie¿ zawitaj¹ na koszaliñskie wybrze¿e.
W programie targów, 26 paŸdziernika
znalaz³o siê spotkanie z koszaliñsk¹ dzien-

nikark¹, pisark¹ i podró¿niczk¹ Magd¹ Omilianowicz. Podczas spotkania Pani Magda
opowiada³a o ciekawych miejscach i ludziach, których pozna³a podczas 20 lat prac
reporterskiej.

Stoisko regionu zachodniopomorskiego,
ju¿ po raz kolejny, uhonorowane zosta³o statuetk¹ Acanthus Aureus przyznawan¹ za
najlepsze odzwierciedlenie strategii marketingowej firmy w ekspozycji targowej.

Lotnisko w mediach

Obecnie w Zegrzu Pomorskim jest zarejestrowane l¹dowisko, na którym odbywa
siê ma³y ruch lotniczy prywatnych samolotów, dzia³a równie¿ Aeroklub Koszaliñski,
w sezonie, od czerwca do wrzeœnia, funkcjonuje baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Uruchomienie lotniska jest szans¹

na rozwój gospodarczy i turystyczny regionu, mieszkañcom u³atwi kontakt przede
wszystkim z Warszaw¹ i po³udniem kraju.
Dostêpnoœæ komunikacyjna to jeden z wa¿nych elementów warunkuj¹cych zainteresowanie regionem koszaliñskim ze strony
inwestorów i turystów.

W ostatnich miesi¹cach prowadzone
by³y dzia³ania promocyjne zwi¹zane z ofert¹
inwestycyjn¹ uruchomienia lotniska cywilnego w Zegrzu Pomorskim. Artyku³y informuj¹ce o opracowanej przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego
ofercie inwestycyjnej pojawi³y siê na pocz¹tku paŸdziernika na ogólnopolskich portalach informacyjnych. W œlad za artyku³em
na stronie Polskiej Agencji Prasowej wpisy
pojawi³y siê tak¿e na portalu Rzeczpospolitej i Gazety Wyborczej oraz na www.onet.pl
(wiadomoœci regionalne) i www.forsal.pl
Od wrzeœnia br. na stronach internetowych Koszalina oraz gmin, cz³onków Stowarzyszenia, tak¿e zamieszczona jest informacja o poszukiwaniu partnerów do uruchomienia lotniska w Zegrzu Pomorskim.
Obszerna publikacja dotycz¹ca lotniska
pojawi³a siê w paŸdziernikowym wydaniu
miesiêcznika Gazeta Pomorza Kurier Koszaliñski Nr 13 (23) / 2012.
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Mapy i przewodniki turystyczne
w Regionalnym Centrum Informacji
Turystycznej
W Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie, przy ul. Dworcowej 11-15, dzia³aj¹cym w strukturze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego, dostêpne s¹ materia³y promocyjne
gmin, cz³onków Stowarzyszenia, mapy lub
publikacje wydane przez Stowarzyszenie
oraz mapy, plany i przewodniki turystyczne
kilku ogólnopolskich wydawnictw.
Publikacje promocyjno-informacyjne gmin
udostêpniane s¹ bezp³atnie. Bezp³atnie
otrzymaæ mo¿na m.in. katalog Turystyka wodna powiatu koszaliñskiego. Przewodnik dla
kajakarzy, ¿eglarzy i wêdkarzy oraz Mapê
wêdkarsk¹ powiatu koszaliñskiego - obie
publikacje wspó³finansowane s¹ z bud¿etu
województwa zachodniopomorskiego.
Wœród wydawnictw p³atnych najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy siê Mapa szlaków rowerowych powiatu koszaliñskiego,
Mapa Masyw Góry Che³mskiej, Plan Koszalina oraz przewodnik dostêpny w jêzyku polskim i niemieckim - Koszalin i okolice.
RCIT dysponuje szerok¹ gam¹ map i przewodników dotycz¹cych regionu Pojezierza
Drawskiego oraz województwa zachodniopomorskiego, w tym min. przewodnik Pomorze Œrodkowe. Do nabycia w Centrum s¹
tak¿e publikacje tematyczne np. Pomorski
Szlak Cystersów, Latarnie polskiego wy-

brze¿a, Kamienne Krêgi Gotów czy Wa³
Pomorski. Od tego roku dostêpna jest Mapa
campingów w Polsce oraz Mapa atrakcji
turystycznych województwa pomorskiego.
Zasoby RCIT to nie tylko mapy i przewodniki, chêtni maj¹ mo¿liwoœæ zakupu gad¿etów promocyjnych Koszalina lub Mielna oraz pami¹tki zwi¹zane z Julkiem Jamneñskim.

Partnerstwo Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego
w projekcie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego uczestniczy w projekcie predefiniowanym realizowanym przez
Zwi¹zek Miast Polskich pn. „Budowanie kompetencji do wspó³pracy miêdzysamorz¹dowej i miêdzysektorowej jako narzêdzi rozwoju lokalnego i regionalnego”.
Uczestnictwo w projekcie ma na celu
pomoc doradcz¹ i eksperck¹ w zakresie
przygotowania wniosku aplikacyjnego do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Regionalnego Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek
samorz¹du terytorialnego, dialog spo³eczny
oraz wspó³pracê z przedstawicielami spo³eczeñstwa obywatelskiego”. Pomoc dla
partnerstw jest ca³kowicie bezp³atna. Konkurs grantowy MRR ma byæ og³oszony na
prze³omie grudnia i stycznia.
Priorytetem konkursu jest rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek
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samorz¹du terytorialnego, dialog spo³eczny
oraz wspó³pracê z przedstawicielami spo³eczeñstwa obywatelskiego. Celem jest przygotowanie JST do pozyskiwania funduszy z
nowej perspektywy UE 2014-2020 oraz do
innych konkursów grantowych. W ramach
grantu MRR mog¹ byæ sfinansowane dokumenty strategiczne (strategie ogólne i sektorowe), plany operacyjne, badania spo³eczne,
studia wykonalnoœci planowanych inwestycji, dokumentacje projektowo - kosztorysowe,
dokumentacje przetargowe, plany rozwoju
instytucjonalnego partnerstwa itp.
Tematyka projektu Stowarzyszenia
zwi¹zana jest z rozwojem spo³eczno-gospodarczym regionu poprzez inwestycje turystyczne. W dniach 4-5 grudnia br. odby³y
siê konsultacje przedstawiciela Stowarzyszenia z ekspertem sektorowym ds. turystyki z ramienia Zwi¹zku Miast Polskich.
W ramach spotkañ omówiono potencja³ turystyczny regionu Pomorza Œrodkowego,

planowane inwestycje i dzia³ania w zakresie turystyki oraz proponowane przez eksperta obszary produktów turystycznych.
Przygotowano tak¿e wykaz dokumentów,
których wykonanie stanowiæ powinno podstawê do opracowania dokumentów strategicznych i operacyjnych.
6 grudnia w siedzibie Stowarzyszenia,
z przedstawicielami gmin cz³onkowskich, odby³o siê spotkanie z doradc¹ ze Zwi¹zku
Miast Polskich na temat zakresu projektu,
mo¿liwych do wykonania dokumentów oraz
zagadnieñ, których mog¹ dotyczyæ strategie i plany operacyjne. Wskazano tak¿e na
potrzebê ustalenia potrzeb i oczekiwañ partnerów projektu oraz wyboru priorytetów dla
ca³ego partnerstwa. Z przedstawicielem
Stowarzyszenia omówiono dokumentacjê
wniosku aplikacyjnego.
Wiêcej o projekcie: www.miasta-polskie.pl Projekt Norweski 2 /pomoc dla partnerstw/

