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Działania Centrum Usługowo – Doradczego
Euroregionu POMERANIA w Koszalinie
Centrum Usługowo-Doradcze w Koszalinie 2015 rok rozpoczęło
od zorganizowania w dniu 14.01.2015 r. seminarium pt. „Prawo Zamówień Publicznych w 2015 roku”. Do udziału zaproszono koszalińskie firmy oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
Seminarium poprowadziła Pani Eliza Grodzka, zajmująca się od
wielu lat złożonością zagodnień związanych z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Tematyka seminarium dotyczyła kwestii ogólnych
jak np. omówienie aktów prawnych obowiązujących w systemie Prawo zamówień publicznych, jak i kwestii szczegółowych związanych
z dialogiem technicznym, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, pozacenowymi kryteriami wyboru oferty oraz warunkami
podmiotowymi udziału w postępowaniu. W spotkaniu uczestniczyło
51 osób, które w ankiecie podsumowującej wysoko oceniły wiedzę
prowadzącej oraz kwestie organizacyjne.
18.02.2015 r. odbyło się seminarium poświęcone zagadnieniom
związanym z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Z pozoru nieskomplikowane kwestie związane z zasadami tworzenia i
rozliczania ZFŚS w praktyce budziły wiele pytań i wywołały obszerną
dyskusję. Seminarium poprowadził Pan Ryszard Widawski – wieloletni trener i praktyk, który swoje doświadczenie zdobywał w Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie.
Udział w seminarium wzięło 40 osób, które z dużą uwagą aktualizowały swoją wiedzę z zakresu świadczeń wypłacanych z ZFŚS,
możliwości odstąpienia od tworzenia funduszu, finansowania działalności socjalnej, czy na końcu z zakresu obowiązku naliczenia podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne
z tytułu wypłaconych świadczeń.

Polskich Euroregionu Pomerania, kończąc na spotkaniu wszystkich biur
wchodzących w skład sieci CUD/SBC w siedzibie niemieckiego partnera
projektu w Związku Komunalnym Europaregion Pomerania w Löcknitz.
Wydarzeniem zamykającym pierwszy kwartał bieżącego roku będzie Polsko-Niemiecka Konferencja pt. „Zamówienia in-house w gospodarce odpadami w świetle polsko-niemieckich doświadczeń oraz
uwarunkowań krajowych”, która odbędzie się 31.03.2015 r. w koszalińskiej Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Śniadeckich.
Patronat nad konferencją objęli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Środowiska - Stanisław Gawłowski, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Tomasz Sobieraj oraz Prezydent Koszalina –
Piotr Jedliński.

Tematyczne seminaria i spotkania organizacyjne wpisały się już na stałe w kalendarze szkoleń wielu koszalińskich przedsiębiorstw i instytucji,
które oddelegowują swoich pracowników do udziału w proponowanych
wydarzeniach. Z zakresem tematycznym organizowanych wydarzeń możecie się Państwo na bieżąco zapoznawać pod adresem www.pomerania.
org.pl wchodząc w zakładkę Centrum Usługowo-Doradcze i odnajdując
Kalendarz Działań 2015 lub osobiście kontaktując się z Biurem.
Pierwszy kwartał 2015 r. to także dla koszalińskiego Biura CUD czas
licznych spotkań roboczych poczynając od spotkań z biurem partnerskim
w Karlinie (15.01 i 11.02), poprzez spotkanie robocze z polskimi biurami CUD na zaproszenie koordynatora projektu tj. Stowarzyszenia Gmin

Konferencja dedykowana jest przedstawicielom samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, specjalistom
i ekspertom branży. Głównym celem spotkania będzie stworzenie
platformy do wymiany polsich i niemieckich doświadczeń w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi. Poprzednio organizowane przez
nasze biura w Koszalinie i Karlinie fora przedsiębiorców i konferencje
z zakresu gospodarki odpadami dowiodły, że spotkania branżowe
skoncentrowane wokół tej tematyki są niezbędne do wspólnego wypracowania jednolitego modelu zarządzania gospodarką odpadów
komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o środowisko naturalne.

Projekt „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo – Doradczych Euroregionu Pomerania na lata 2012 – 2015”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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Podsumowanie roku 2014 w Regionalnym Centrum
Informacji Turystycznej w Koszalinie
Głównym zadaniem Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej jest świadczenie usług z zakresu informacji turystycznej regionu koszalińskiego, w szczególności o gminach - członkach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego.
Informacja udzielana jest osobiście, telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną /rcit@ko-pomerania.pl/ oraz poprzez własny
serwis internetowy www.it-pomorze.pl. Dystrybucja materiałów
bezpłatnych dla turystów odbywa się także drogą pocztową. Poziom ruchu turystycznego, liczbę odwiedzających oraz profil turysty pozwalają określić prowadzone od początku funkcjonowania RCIT statystyki. Wykres nr 1 prezentuje zestawienie za 2014
roku – korzystający z usług Centrum ogółem 7.646 osób, w tym
turyści krajowi 6558 + turyści zagraniczni 1088 osób. Każdego
roku miesiącem kulminacyjnym jest miesiąc lipiec i sierpień. Z
turystów zagranicznych najliczniejszą grupę stanowią obywatele
Niemiec i Skandynawii. W roku 2014 zanotowano 161 523 wizyty
na stronie www.it-pomorze.pl.

Wykres nr 1. Liczba udzielonej informacji turystycznej w 2014r.

Wypełniając zadania informacji turystycznej RCIT udostępnia publikacje, wydawnictwa bezpłatne, płatne oraz materiały handlowe w postaci gadżetów promocyjnych /m.in. koszulki,
kubki, długopisy, pocztówki/. W związku z rozpoczęciem obchodów 750-lecia Miasta Koszalina Centrum jest jednym z punktów
sprzedaży dukatów – koszalińskich szelągów przedstawiających
koszalińskie zabytki. W zakresie sprzedaży przewodników i map
współpracujemy z kilkoma wydawnictwami. Posiadane mapy lub
plany związane są z regionem i województwem, a także wybranymi regionami w Polsce. Wśród map tematycznych regionu koszalińskiego znajdują się m.in. Mapa Szlaków Rowerowych Powiatu
Koszalińskiego czy mapa Masyw Góry Chełmskiej. Dostępne są
ponadto wydawnictwa koszalińskiego Muzeum oraz nawiązujące
do historii Koszalina m.in. wspomnienia Pionierów m. Koszalina. W
sprzedaży jest także wyjątkowa mapa wykonana technika rysunkową – „Koszalin Plan na spacer” autorstwa koszalińskiej plastyczki i architekta Pani Grety Grabowskiej. Centrum prowadzi dystrybucję miesięcznika „Trendy ”- bezpłatnego informatora miejskiego, magazynu miejskiego Trendy - MM Trendy, „Gazety Ziemskiej”
oraz miesięcznika „Prestiż”.

• Targi Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2014 w
Poznaniu /23-25 październik/,
• udział ofertowy poprzez Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną w targach w Hamburgu, ITB w Berlinie oraz w
Lipsku.
3. Realizację zadania „Przejazd kolejką wąskotorową wraz z
atrakcjami dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich sposobem na wzmocnienie więzi z regionem”, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu osi 4 „Leader”,
Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
PROW 2007-2013 /przejazdy kolejką wraz z atrakcjami dla 220 osób
ze świetlic wiejskich/.
4. Realizację zadania „Turystyka rowerowa – aktywną formą
poznania regionu Pomorza Środkowego” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego PROW na lata 2007-2013, /wydano 2 tys. Mapy szlaków rowerowych Powiatu Koszalińskiego/.
5. Współpracę z Oddziałem Koszalińskim PTTK, Stowarzyszeniem „ROWERIA”, z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją
Turystyczną, Biurem Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie / współpraca przy redagowaniu wydawnictw promocyjnych,
dystrybucja materiałów promocyjnych o województwie zachodniopomorskim i produktach turystycznych, udział w badaniach „Badanie wizerunku i rozpoznawalności Województwa Zachodniopomorskiego, udział w konsultacjach dot. Strategii Rozwoju Turystyki
Województwa Zachodniopomorskiego, aktualizacja strony www.
morzeprzygpody.eu ), samorządem Miasta Koszalina i gminami Powiatu Koszalińskiego.
6. Wymianę materiałów promocyjno – informacyjnych z centrami i
punktami „it” z terenu województwa zachodniopomorskiego /Szczecin, Kołobrzeg, Karlino, Szczecinek, Czaplinek/.
7. Udział w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej, udział w pracach komisji konkursowej „Pamiątka Turystyczna Miasta Koszalina”, udział w
szkoleniu dla pracowników informacji turystycznych organizowanym przez ZROT, dwukrotny udział w Zachodniopomorskim Forum
Turystyki, członkostwo w Zarządzie Forum Informacji Turystycznej
oraz Komisji Rewizyjnej ZROT, udostępnienie Centrum jako punktu
badań ankietowych dot. efektów projektu „Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba”.
8. Udział jako partner akcji promocyjnej „AŻ PO MORZE” /organzator ZART Szczecin/,
9. Przygotowanie wniosków o dofinansowanie zadań turystycznych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej poza działalnością informacyjną prowadzi szereg działań na rzecz współpracy regionalnej, rozwoju, promocji regionu koszalińskiego, kreowania wizerunku RCIT. W 2014 roku do najważniejszych zadań należy zaliczyć:
1. Działalność wydawniczą:
• Mapa Turystyczna Powiatu Koszalińskiego, nakład 2000
egzemplarzy, część opisowa w dwóch wersjach językowych,
• kolorowanka „Region Koszaliński aktywnie i wesoło. Kolorowanka dla dzieci”, wraz z łamigłówkami prezentująca atrakcje
turystyczne dla dzieci z terenu Miasta Koszalina i Powiatu Koszalińskiego, nakład 1000 egz.,
• „Paszport turystyczny Regionu Koszalińskiego” wraz z
wykonaniem 13 stempli dla każdej atrakcji opisanej w paszporcie,
nakład 500 egz.,
• Biuletyn Stowarzyszenia w Gazecie Ziemskiej /kwartalnie/ – informacje z działań realizowanych przez Stowarzyszenie oraz
RCIT, wersja w formacie PDF dostępna jest na stronie internetowej
www.it-pomorze.pl.
2. Udział w imprezach targowych turystycznych /wspólnie z
przedstawicielem Urzędu Miejskiego w Koszalinie/:
• Międzynarodowe Targi Turystyki „W stronę słońca” w Opolu /1618 maja/,
• Targi Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów” w Chorzowie
/6-8 czerwca/
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Zachodniopomorskie
na targach we Wrocławiu
W dniach od 27 lutego do 1 marca odbyły się
pierwsze krajowe targi turystyczne, na których
Województwo Zachodniopomorskie prezentowało swoją ofertę mieszkańcom Wrocławia oraz
przyjezdnym turystom. Na stoisku przygotowanym przez Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną województwo reprezentowali: Miasto Świnoujście, Gmina Kołobrzeg, Gmina
Ustronie Morskie, Miasto Koszalin i Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego.
Wśród wystawców we wrocławskiej Hali Stulecia z województwa zachodniopomorskiego można było ponadto spotkać przedstawicieli Uzdrowiska Kołobrzeg, Uzdrowiska Świnoujście, Uzdrowisko Połczyn Grupa PG, Darłowskiej Lokalnej
Organizacji Turystycznej, Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy”, Powiat Drawski, Hotel
Golden Tulip Międzyzdroje Residence. Ogółem na
targach prezentowało się około 250 wystawców z
kraju i zagranicy.
Podczas targów na stoisku Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Pomorza Środkowego dystrybuowane były materiały promocyjne
o całym regionie koszalińskim i Mieście Koszalin. Zapytania ze
strony zwiedzających w szczególności dotyczyły różnego rodzaju

map, zwięzłych informacji o atrakcjach miasta i regionu oraz bazie noclegowej, przede
wszystkim na terenie Gminy Mielno. Pytania
dotyczy także atrakcji przygotowanych dla
rodzin z dziećmi. Przeprowadzono kilka rozmów z przedstawicielami różnych firm, w tym
firm wydawniczych, firm zajmujących się
tworzeniem stron internetowych, wirtualnych
przewodników oraz tworzeniem tzw. gier turystycznych.
Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszyły liczne atrakcje przygotowane dla zwiedzających:
Festiwal Podróżników i Festiwal Kulinarny, cykle
konkursów z nagrodami oraz interaktywne atrakcje dla najmłodszych. Touroperatorzy wzięli też
udział w konkursie „Fair Play Turystyki Polskiej”,
tradycyjnie już jury wyłoniło najbardziej profesjonalne stoiska Targów a nowością był konkurs
„Nowe technologie w turystyce”, którego celem
było wyłonienie i nagrodzenie najlepszych produktów z tej dziedziny. Wśród zaproszonych gości w ramach Festiwalu Podróżników znaleźli się: Beata Pawlikowska, Aleksander Doba,
Krzysztof Wielicki oraz najmłodsza reporterka świata ośmioletnia
Nela – Mała Reporterka.
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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 2014 roku 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 Izbą Przemysłowo - Handlową.
Zgodnie z harmonogramem Projektu oraz podziałem zadań ujętym w umowie partnerskiej w roku
2015 realizacja Projektu dotyczyć będzie przede wszystkim Działania nr 5 tj. opracowania koncepcji, dokumentacji technicznych, dokumentacji projektowych oraz studiów wykonalności inwestycji
priorytetowych zapisanych w Sektorowym Programie Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania
Turystycznego Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego. Partnerzy samorządowi Projektu prowadzą
indywidualnie działania w zakresie przygotowania i ogłoszenia przetargów na dokumentacje techniczne. Stowarzyszenie przygotowało wzór SIWZ wraz z propozycjami kryteriów wyboru ofert.
W lutym br. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się spotkania informacyjno – konsultacyjne z partnerami Projektu na temat procedury przetargowej w ramach przedmiotowego Działania. Głównym
tematem było omówienie dokumentacji wymaganej przy weryfikacji przez Operatora – Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju - przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz zasady znakowania i
opisywania poszczególnych dokumentów i formularzy.
Na stronie internetowej SGiPPŚ, jako Beneficjenta Projektu, zamieszczono linki do ogłoszeń przetargowych na poszczególne dokumentacje techniczne.
Projekt finansowany ze środków EOG 2009-2014 pochodzących
z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych
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